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 ٣استادیار پایه  مرتبه علمی

  
  انگليسی، عربی، ترکی: آشنایی با زبانهای
 مدارک تحصيلی

  ١٣٨٧دکتری زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه یزد،  •

  ١٣٨٠کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

  ١٣٧٥کارشناسی زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

  سوابق اجرایی

  ، ادامه دارد١٣٩٢/١٢/١١مه راهبری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از عضو کميته تدوین برنا •

  ، ادامه دارد١٣٩٢/٠٨/١٣قائم مقام علمی مدیریت نشر و ویرایش، از  •

نماینده تام االختيار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه با قطب علمی تحقيق در متون عرفانی و حکمی  •

  ، ادامه دار١٣٩٢دانشگاه اصفهان، مرداد 

، ١٣٩٢/٠١/٢٦نماینده تام االختيار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه همکاری با دانشگاه فرهنگيان،  •

  ادامه دارد

  ، ادامه دارد١٣٩٠موسسه آموزش عالی غير انتفاعی غير دولتی دانشستان، از معاون دانشجویی  •

  ١٣٨٩-١٣٩٠عضو شورای تحصيالت تکميلی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساوه،  •

  ١٣٨٨- ١٣٨٩سرپرست موسسه آموزش عالی غير انتفاعی غيردولتی دانشستان،  •

  ، ادامه دارد١٣٨٦عضو هيات موسس موسسه آموزش عالی دانشستان، از  •

  تخصص

  حماسه •

  بالغت •

  نقد ادبی •

  مهارت

  تصحيح نسخه خطی •

  ویراستاری •

  سوابق آموزشی

  کارشناسی

  ١٣٨٠-١٣٩٠اکثر دروس رشته ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد ساوه،  •

  .١٣٨٠- ١٣٨٧اکثر دروس تخصصی ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور ساوه،  •

  .١٣٨٦تاریخ بيهقی و فارسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر،  •

  .١٣٨٧فارسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات،  •

  .١٣٨٨آشنایی با ادبيات فارسی، دانشگاه صنعتی شریف،  •



  .١٣٩٠-١٣٩٢عروض و قافيه و فارسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  •

  کارشناسی ارشد

رزبان نامه و تاریخ جهانگشا، سنایی و ناصر خسرو، خاقانی و نظامی، شاهنامه، کشف المحجوب و ترجمه م •

  .١٣٨٧-١٣٩١رساله قشيریه، دستور، روش تحقيق، دانشگاه آزاد اسالمی ساوه، 

  .١٣٩٠خاقانی و نظامی، کشف المحجوب، مثنوی، دانشگاه آزاد اسالم شهر،  •

  .، ادامه دارد١٣٩١المه طباطبایی، ساختهای زبان فارسی، دانشگاه ع •

  .، ادامه دارد١٣٩١تحقيق در متون حماسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  •

  دکتری

  .، ادامه دارد١٣٩٢بالغت، دانشگاه آزاد اسالمی ساوه،  •

  کتاب های منتشر شده

  ١٣٨٩دیوان عمعق بخارایی، تصحيح، چاپ اول، تهران، انتشارات آزما،  •

  ١٣٨٦، قم، انتشارات گلستان معرفت، )با همکاری علی وفایی و مهدی صفری(عمومی  فارسی •

  ١٣٨٥، اراک، نشر نویسنده، )با همکاری علی وفایی و مهدی صفری(گزیده متون ادب فارسی  •

  مقاالت علمی پژوهشی

ات عرفانی و پژوهشی ادبي - بازتاب اسطوره آفرینش زروانی در داستان جنگ رستم با اکوان دیو، مجله علمی •

  ١٣٩١، بهار ٢٦اسطوره شناختی، شماره 

انسجام واژگانی در مدیر مدرسه اثر جالل آل احمد، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی، تابستان  •

  ، با همکاری زهرا طهماسبی١٣٩١

مآثر رحيمی کتابی در تاریخ و رجال هند، نشریه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد سنندج،  •

  ١٣٩١، پایيز ١٣شماره 

پژوهشی متن پژوهی ادبی، شماره  -، نشریه علمی»بخارای من ایل من«زمينه ها و نمودهای رمانتيسم در  •

  ١٣٩٠، زمستان ٥٠

، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی، »کی بود یکی نبودی«روابط مفهومی در مجموعه داستانی  •

  .، با همکاری معصومه الياسيان االنکش١٣٩٠سال سوم از دوره جدید، شماره دهم، زمستان 

پژوهشی گوهر گویا، سال دوم،  -، نشریه علمی»فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی« •

  .ری دکتر مهدی ملک ثابت و دکتر یداله جاللی، با همکا١٣٨٧شماره اول، بهار 

، پایيز ١٧پژوهشی کاوشنامه، سال نهم، شماره  -، نشریه علمی»عناصر بيانی در اشعار عمعق بخارایی« •

  ، با همکاری دکتر مهدی ملک ثابت و دکتر یداله جاللی١٣٨٧

هشگاه علوم انسانی و پژوهشی کهن نامه، پژو –مجمع الفضال، پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی  •

  .مطالعات فرهنگی

پژوهشی پژوهش های ادبی، انجمن استادان  –الهامگر شعر عمعق، پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی  •

  .زبان و ادبيات فارسی

  مقاالت علمی ترویجی

ان ، مجموعه مقاالت ششمين گردهمایی بين المللی انجمن ترویج زب»محضری منظوم از بهاء الدین ساوجی« •

  ، دانشگاه مازندران١٣٩٠و ادب فارسی، خرداد 

مقایسه جنگ رستم و اکوان با ستيز تشتر و اپوش، همایش بين المللی هزاره سرایش شاهنامه، دانشگاه  •

  ١٣٩٠سيستان و بلوچستان، دی 



 ١٥-١٧پيروی بهاءالدین ساوجی از سبک انوری، هفتمين همایش بين المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، •

   .، دانشگاه عالمه طباطبایی١٣٩١شهریور 

  اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از "از فرهنگ بزرگ تاریخی) هـ(تدوین مدخل حرف "مجری طرح  •

  ١٣٩٢/٠٧/٣١تا  ١٣٩١/٠٨/٠١

وم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ، پژوهشگاه عل"از فرهنگ بزرگ تاریخی) ی(تدوین مدخل حرف "مجری طرح  •

  ١٣٩١/٠٧/٣١تا  ١٣٩٠/٠٨/٠١

  راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

مهدیه خانی آبادی، دانشگاه آزاد ساوه، . آیين قربانی در اساطير ملل و مقایسه با بخش اساطيری شاهنامه •

  ١٣٩٢بهمن 

  ١٣٩٢، جواد فراهانی، دانشگاه آزاد ساوه، مهر )٩٠و  ٨٠های  دهه(تحليل و نقد مضامين اشعار مدایح رضوی  •

  ١٣٩١تآثير آیات و احادیث بر اشعار سلمان ساوجی، معصومه نجيب مردانلو، دانشگاه آزاد ساوه، شهریور  •

  ١٣٩١یور طنزپردازی مولوی در فيه ما فيه، زهرا فرهاد، دانشگاه آزاد ساوه، شهر •

  ١٣٩١شاعر معاصر ساوجی، سيد ابراهيم کمال حسينی، دانشگاه آزاد ساوه، شهریور  ١٥نقد و تحليل اشعار  •

انسجام واژگانی در مدیر مدرسه جالل آل احمد، زهرا طماسبی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه،  •

  ١٣٩٠شهریور 

بی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، آبان بررسی و تحليل عناصر داستانی شوهر آهوخانم، هنگامه گال •

١٣٩٠  

انسجام واژگانی در یکی بود یکی نبود، معصومه الياسيان االنکش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه،  •

  ١٣٩٠شهریور 

بررسی زمينه ها و نمودهای رمانتيسم در آثار شهریار و آثار محمد بهمن بيگی، رضا ولی نژاد، کارشناسی  •

  ١٣٩٠دانشگاه آزاد ساوه، شهریور ارشد، 

، فاطمه اقدامی کوره کابيجاری، )پروین اعتصامی و سيمين بهبهانی(سيمای زن در اشعار دو شاعر زن  •

  ١٣٩٠دانشگاه آزاد ساوه، شهریور 

  ١٣٩٠تصحيح تذکره خالصه االفکار، علی نقی جهانی، دانشگاه آزاد ساوه، آبان  •

وجی در جمشيد و خورشيد، حسن قاسميان، کارشناسی ارشد، بررسی شيوه داستان پردازی سلمان سا •

  ١٣٨٩دانشگاه آزاد ساوه، اسفند 

  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

مقایسه ادبيات نظم دفاع مقدس از نظر اندیشه و تفکر شعری با دوران پس از آن، زهره بابایی، کارشناسی  •

  ١٣٩٠ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، شهریور 

و تحليل عناصر داستانی فراق نامه سلمان ساوجی، سعيده پرستار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد بررسی  •

  ١٣٩٠ساوه، شهریور 

بررسی و تحليل اندیشة مرگ از دیدگاه سپهری در اشعارش، ونوس بابالو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  •

  ١٣٩٠ساوه، 

  ١٣٩٠سی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، تحليل ساختاری سمفونی مردگان، مریم عابدی، کارشنا •



مقايسه مضامين مشترک عرفاني غزليات حکيم سبزواري و حافظ، علي اکبر حاجي ايوبي، دانشگاه آزاد  •

  ١٣٩٠ساوه، اردیبهشت 

سبک شناسی قصاید و غزليات فخرالدین عراقی، سيد شهاب الدین حسينی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه  •

  .١٣٩١ی، شهریور علوم انسانی و مطالعات فرهنگ

تدبير و سياست در دورة پهلوانی شاهنامه فردوسی، سيروس کریمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  •

  ١٣٩١ساوه، شهریور 

بررسی ظریفيت ترکيبی ساختمان حروف ربط و اضافه در زبان فارسی، سکينه مشعوفی، کارشناسی ارشد،  •

  ١٣٩١دانشگاه آزاد ساوه، 

  ١٣٩١اميرخسرو دهلوی، فاطمه یاوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه،  بررسی سبک مطلع االنوار •

  ١٣٩٢بررسی اقوال بایزید بسطامی، سلمان رحيمی، پژوهشگاه علوم انسانی،  •

 


