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فاطمه راکعیدکتر   هنري- فرهنگیو  علمیهاي فعالیت  و   سوابقشرح   

 تحصیالت

)1355( (مدرسه عالی ترجمه سابق) انشگاه عالمه طباطبایید - لیسانس مترجمی زبان انگلیسی  ─  

)1357ان (دانشگاه تهر -  شناسی زبانفوق لیسانس   ─  

)1377انشگاه تربیت مدرس (د -دکتراي زبان شناسی  ─  

  هامسئولیتمشاغل و 

  )1393عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از─

  )1378مدیر عامل انجمن شاعران ایران (از─

  )1394مدیر مسئول دفتر شعر جوان (از─

فارسی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات عضو گروه ادبیات ─

  )1384فرهنگی (از

  )1393(ازشناسی شوراي بررسی متون رئیس کارگروه زبان─

  )1388انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري (از  يعضو هیئت مدیره ─

 )1392(ازشوراي عالی خانه هنرمندان ایران  يمدیرهعضو هیئت  ─

  )1396شناسی کاربردي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از گروه زبان مدیر ─

  )1396مشاور شهردار تهران در امور بانوان (از   ─

  پیشین يهاولیتمسئ

)1357-60( پژوهشگر برخه کار فرهنگستان زبان ایران ─  

)1360-65( مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشی( ت علمیهیئعضو رسمی  ─  

)1365-67(رئیس امور پژوهش دانشگاه الزهراء  آموزشی و عضو هیئت علمی ─  

)1368-78( عضو کمیته پژوهشی ادبیات فارسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی─  

)1366-69( مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهراء  ─ 

)1367-70( دانشگاه الزهراءمدیر گروه ادبیات فارسی   ─ 
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)1369-74( دانشکده الهیات و ادبیات دانشگاه الزهراءو پژوهشی معاون آموزشی  ─  

)1376-79( معاون پژوهشی دانشگاه الزهراء ─  

)1378-79(دانشگاه الزهراء رسانی  عضو شوراي اطالع ─  

)1378-79(عضو کمیسیون بهره وري و تحول اداري دانشگاه الزهراء  ─  

)1379-88(عضو شوراي شعر وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی ─  

)1379-83( نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی ─  

)1382-83و 1379-80( (مجلس ششم) نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی ─  

)3791- 83مجلس شوراي اسالمی ( يهرئیس کمیته زنان، جوانان و امور خانواد  ─ 

)1379-  83راکسیون زنان مجلس ششم (رئیس ف ─  

)1383فراکسیون زنان مجلس ششم (رئیس نایب  ─  

)3791 -84( نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوري در شوراي سه نفره نظارت دانشگاه الزهراء  ─ 

  )1383- 85( فارابیسینمایی  هیئت امناي بنیادعضو─

)1383-  86( ت امناي کتابخانه هاي عمومی کشورهیئعضو  ─  

)1382( شهرستان ريفرهنگ عمومی  ت امنايهیئ عضو ─  

)3831 -  84جتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (ا - فرهنگی  يعضو هیئت امناي پژوهشکده ─  

)4138-98مؤسسه آموزشی گلهاي دانشگاه( يعضو هیئت امنا و رئیس هیئت مدیره  ─ 

)8413-90رئیس پژوهشکده شعر و هنر دانشگاه الزهراء(  ─ 

  هنري-فرهنگیهاي نهاد و ها عضویت در انجمن

)3591 -65(آن عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمی وزارت فرهنگ و علوم و مسئول کمیته فرهنگی  ─  

)1360-65مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( يهعضو هیئت مؤسس و دبیر و سخنگوي انجمن اسالمی مؤسس ─  

)1360-79اسالمی ایران(عضو شوراي مرکزي جمعیت زنان جمهوري  ─  

)1378انجمن شاعران ایران ( موسس هیئت عضو ─  

)1378از انجمن شاعران ایران ( مدیره و مدیر عامل هیئت عضو ─  

)1378دفتر شعر جوان ( مؤسس هیئت رئیس ─  

)1378-94ي دفتر شعر جوان (مدیره عضو هیئت ─  

)1383ازعضو انجمن زنجانیهاي مقیم تهران ( ─  

)1383(از ایران شناسیزبانعضو انجمن  ─  

)1385-87عضو جمعیت رشد و توسعه ( ─  



3 

  

   )1385اري تهران (دفتر امور بانوان شهرد مشورتی-کمیسیون علمی عضو ─

)1386(از نواندیش ایران مسلمان عضو هیئت مؤسس و دبیر کلّ جمعیّت زنان ─  

)8613- 90احزاب ایران ( يکمیته  زنان خانه رئیسو  عضو شوراي مرکزي ─  

)1387(از عضو انجمن نقد ادبی ─  

)1387-89انجمن نقد ادبی(مدیره  هیئتعضو  ─  

)1394از خانه احزاب ایران ( عضو شوراي مرکزي ─  

  )1394ازهماهنگی احزاب اصالح طلب ( عضو شوراي ─

)1394(ازگذاري اصالح طلبانعالی سیاست عضو شوراي ─  

)1395( »هرآفرینمنجواي «هنري -ي فرهنگیعضو هیئت موسس و مدیر مسئول موسسه ─  

  )1395ي زنان خانه احزاب ایران (از رئیس کمیته ─

)1395از عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ایران ( ─  

)5913از ( کمیته زنان شوراي عالی سیاست گذاري اصالح طلبان رئیس ─  

)1396( ات دکتر حسن روحانیي زنان ستاد مرکزي انتخاباتاق فکر کمیته عضو ─  

)1396(تخابات دکتر حسن روحانیي زنان ستاد مرکزي انعضو گروه راهبردي کمیته ─  

)1396( خابات دکتر حسن روحانیي دانشگاهیان ستاد مرکزي انتکمیته عضو ─  

)1396گذاري (وراي عالی سیاستش - ي احزاب ستاد انتخابات استان تهرانرئیس کمیته─  

  )1396گذاري (شوراي عالی سیاست - ستاد انتخابات استان تهرانکارگروه دانشگاهیان رئیس ─

  سفرهاي فرهنگی 

سفر به چین به همراه هیأتی از اعضاي جمعیت زنان جمهوري اسالمی ایران به دعوت جمعیت زنان این کشور ─

)1368(  

سفر به تاجیکستان براي شرکت در مراسم افتتاحییه پرده برداري از مجسمه فردوسی در شهر دوشنبه  ─

)1371(  

)1374شرکت در کنفرانس جهانی زن در پکن ( ─  

سفر به کلمبیا در هیئتی از شاعران طراز اول کشور براي شرکت در سمپوزیوم بین المللی شعر کواالالمپور به  ─

)1379همراه آقایان علی موسوي گرمارودي و ساعدباقري (  

  شرکت در سی و هفتمین مجمع در مانیل فیلیپین ، به دعوت صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ─

رأس هیأتی سه نفره از دانشگاه الزهرا براي شرکت در هفتمین سالگرد تأسیس دانشگاه  سفر به آلمان، در ─

)1380پوتسدام براي ایجاد روابط متقابل علمی و فرهنگی (  
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از دانشگاه الزهرا ، براي بازدید از مراکز فرهنگی ، جمعیت هاي  هنفر 10سفر به سوئیس ، در رأس هیأتی  ─

)1380شور (زنان و مراکز دانشگاهی این ک  

نفره فرهنگی از مجلس شوراي اسالمی (به دعوت معاون وزیر امور خارجه  4سفر به آلمان، با یک هیأت  ─

)1380آلمان) براي بازدید از مراکز فرهنگی و هنري شهرهاي مونیخ، برلین و وایمار (  

سفر به بنگالدش به همراه وزیر امور خارجه و دیدار با نخست وزیر (خانم خالده ضیاء) ، وزیر امور زنان و  ─

جوانان (خانم خورشید جهان حق) و رهبر اپوزیسیون از حزب عوامی لیگ (خانم حسینه) و دیدارهاي رسمی با 

)1380وزراي خارجه و اقتصادي این کشور (  

شاعران و نویسندگان کشور براي شرکت در مراسم بزرگداشت و زیارت مرقد موالنا  سفر به ترکیه با جمعی از─

)1380(  

آقاي کروبی و دیدار با رؤساي  مجلس شوراي اسالمی، رئیس سفر به کویت و تاجیکستان با هیأت همراه─

)1381جمهوري و رؤساي مجالس این کشورها (  

ویسندگان ، براي زیارت مرقد نظامی و دیدار با شعراي این سفر به جمهوري آذربایجان با جمعی از شاعران و ن─

)1382کشور (  

به دعوت فدراسیون جوانان چین  ، آقاي رحیم عبادي،همراه رئیس سازمان ملی جوانان در هیئتسفر به چین ─

)1382(  

مکزیکوسیتی  –براي شرکت در اجالس بین المجالس  از طرف مجلس شوراي اسالمی، سفر به مکزیک ─

)8313(  

، به دعوت خانم سبیکه ، همسر پادشاه وقت سفر به بحرین در هیأت همراه خانم خاتمی ، همسر رئیس جمهور─

)1383بحرین (  

سفر به ترکیه براي زیارت مرقد موالنا و شرکت در مراسم عرس مولوي به همراه جمعی از شاعران و ─

لزوم ارتباط مستمر و تعریف «در مورد » رکیهانجمن دوستی زنان ایران و ت«و سخنرانی در نویسندگان کشور 

)1388(» المللیدار آنان در مجامع بیني زنان مسلمان و حضور معنیشده  

به عنوان شاعر ملی ایران  - آوا و فرهنگستان شعر جهانصفی رخسارلنم گاسفر به تاجیکستان به دعوت خ─

)1389دیگر شاعران جهان (هاي شعرخوانی و سخنرانی در کنار براي شرکت در برنامه  

  فعالیت هاي پژوهشی

)1355- 57رهنگستان زبان ایران (ف -»فرهنگ نام هاي خاص«همکار پژوهشی طرح  ─  

)3631- 64ؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (م - »فرهنگ دانشوران«همکار پژوهشی طرح  ─  

)ناتمام 1364 -  65مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( - »رسم الخط فارسی«مجري طرح پژوهشی   ─ 
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)1365مرکز نشر فرهنگی رجاء ( -»مفتاح المیزان«همکار پژوهشی طرح  ─  

با همکاري زنده یاد سید » ت ادبی در فارسی و انگلیسیالحافرهنگ مقایسه اي اصط«مجري طرح پژوهشی  ─

)ناتمام 1368- 70حسن حسینی، دانشگاه الزهراء (  

تا کنون  کار حاصل( - )3913(ایران شاعران انجمن -طراح و مجري پروژه گفتگوي شعر ایران و جهان ─

.)است زبانه دو کتاب 03 )1395(  

طراح و مجري پروژه سلسله همایش هاي شعر و هنرهاي تجسمی (بهار ایرانی) پژوهشکده شعر و هنر انجمن  ─

. کتاب مجموعه مقاالت مربوط به کوشش اینجانب به )1385شاعران ایران و موزه هنرهاي معاصر تهران (از 

 چاپ رسیده است.

 ، انجمن شاعران ایران،»صد سال شعر زنان فارسی سرایک يهکارنام«طرّاح و مجري سلسله همایش هاي  ─

. (کتاب اول مجموعه مقاالت)کتاب جلدي ( 2 يهمجموع3 همایش و 3برگزاري  ) (حاصل کار تا کنون:1388(از

چاپ رسیده است).به   

اه علوم ، پژوهشگ»ي شعر معاصر فارسیبا تاکید بر ترجمه - ي شعرترجمهامکان سنجی «طرح  طرّاح و مجري ─

)4913از ( انسانی و مطالعات فرهنگی  

 ویراستاري

انتشارات:  - کتاب معّرفی شعر معاصر اردو، مترجم: دکتر محمّد کیومرثی، ویراستار مقّدمه: فاطمه راکعی ─

)1391انجمن شاعران ایران(  

کتاب معّرفی  شعر معاصر آذربایجان، مترجم: دکتر رسول اسماعیل زاده، ویراستار: فاطمه راکعی، ناشر:انجمن  ─

 شاعران ایران 

شاعران ایران  ناشر: انجمن -کتاب معّرفی شعر تاجیک، مترجم: دکتر رستم وهاب، ویراستار: فاطمه راکعی ─  

عاصر روس، مترجمان: نازلی اصغر زاده و فاطمه محمّدي، ویراستار: فاطمه راکعی، ناشر: کتاب معّرفی شعر م ─

 انجمن شاعران ایران

ویراستاري برنامه فرهنگ و ادب صداي جمهوري اسالمی ایران (سال هاي اول پیروزي انقالب اسالمی) ─  

 )60يه(ده

مذهبی و...ویراستاري مقاالت و کتاب هاي متعدد علمی، فرهنگی، ادبی،   
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  آثار

کتاب ها -الف  

)1369، مرکز نشر فرهنگی رجاء (»سفر سوختن«مجموعه شعر  ─ 

)چاپ 1385)، چاپ سوم (1376)، چاپ دوم (1373، مؤسسه اطالعات (»آواز گلسنگ«مجموعه شعر 

)1387چهارم(  ─ 

)1378، نشر نیستان (» 18-گزیده ادبیات معاصر«گزیده اشعار  ─  

)1384( دوم چاپ –) 1382، مؤسسه اطالعات (»مادرانه ها«مجموعه شعر   ─ 

)1386)، چاپ دوم (1385چاپ مؤسسه اطالعات (» ناخنکی به زندگی«مجموعه شعر   ─ 

، انتشارات »درباره ي شعر«با عنوان  Laurence Perrine ، تألیف»Sound and Sense«کتاب  يهترجم ─

 ).1383، چاپ سوم:1376چاپ دوم : ، 1373(چاپ اول : اطّالعات يهمؤسس

)1389چاپ دوّم: ،1388(چاپ اول: نشر عروج» دیروز با ما کسی بود«مجموعه شعر  ─ 

)1389گزیده غزلیات، قطعات، چهارپاره ها، نشر علم(» رویاي رنگین«مجموعه شعر  ─  

)1389شعرهاي نو و سپید) نشر علم( (گزیده» سنجاقک ها«مجموعه شعر  ─  

پژوهشگاه علوم انسانی و  -چاپ يهف آلوود و دیگران، آمادیتأل Logic in Linguistics کتاب يهترجم ─

  مطالعات فرهنگی

 آماده چاپ، نشر مروارید، »لفظ و معنا در شعر نیما«کتاب  ─

چاپ يهبه کوشش فاطمه راکعی،  آماد» صد سال شعر زنان يهکارنام« يهمجموعه مقاالت نخستین کنگر  ─ 

چاپ يهدفاطمه راکعی، آما يهبهترین  شعرهاي طبیعت (در شعر معاصر)، به کوشش و با مقدم يهبرگزید  ─ 

چاپ يهبه کوشش فاطمه راکعی آماد» صد سال شعر زنان يهکارنام« يهمجموعه مقاالت دوّمین کنگر ─  

به کوشش فاطمه راکعی در دست اقدام، » صد سال شعر زنان يهکارنام« يهمجموعه مقاالت سّومین کنگر ─

 براي چاپ

چاپ ( ،)1395چاپ اول ( انتشارات پورشاد، ) 88-95سال هاي آثاري (گزیده »تریننانوشته«مجموعه شعر ─

 . )1395دوم 

 مقاالت -ب

 Valter  تألیف ،»برنامه ریزي زبانی يهنظری« The Theory of Language Planningکالسیک  يهمقال ─ 

Tauli 1364سال، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ()1فرهنگ(شماره يهمجل.(  
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858، سال نوزدهم، شماره سروش، مجله »زنان در عرصه شعر انقالب اسالمی«مقاله  ─  

)4(شماره  کلمهنقد مجموعه شعر معاصر تاجیکان (پیمان)، مجله   ─ 

انسانی ، مجله دانشکده ادبیات و علوم »بازخوانی یک شعر از نیما یوشیج (رویکردي هرمنوتیکی)«مقاله  ─

)1378(زمستان  40دانشگاه تهران، دوره ي   

جایگاه و نقش زن از دیدگاه حضرت «، کنگره جهانی »زن، هنر و ادبیات از دیدگاه امام خمینی (ره)«مقاله ي  ─

)1378(مور مشارکت زنان، تهران، مرکز ا»امام خمینی (ره)   

 تابستان هنر، فصلنامه ،)1999 ژوئن 26 – 18مقاله ي گزارشی: ایران در جشنواره ي بین المللی مدجین ( ─

قدسی هنر ویژه ،40 – جدید ي دوره ،1378  

پژوهشگاه علوم شناسی براي ویژه نامه گروه زبان، پذیرفته شده »ر امین پورقیص هاي نقاشی –شعر «مقاله ي  ─

 انسانی و مطالعات فرهنگی

 و زبان پژوهش« پژوهشی –، دو نماد از یک واقعیت، دو فصلنامه ي علمی »سیولیشه«و » شب پره«مقاله  ─

 )1387زمستان و پاییز( یازدهم، يهشمار»فارسی ادبیات

دوازدهم،  يهشمار» پژوهش زبان و ادبیّات فارسی« يه، فصلنام»استعاره در شعر قیصر امین پور«مقاله  

1388─ 

.1394، 6 رهشما ،سال ششم ي زنان،نامه، پژوهش»سیماي زن در آیینه شعر حافظ«مقاله  ─  

، سال نهم، شماره پژوهشی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري - علمی ينامهفصل، »اخالق در شعر«مقاله ─ 

 )1393پاییز (، 3

 برايپذیرفته شده  -رهیافتی به درك و دریافت نمادها در شعر نیما یوشیج- نیماي نمادگرا«مقاله ي  ─

دانشگاه آزاد اسالمی(واحد تهران شمال) - پژوهشی جستارهاي ادبی - علمی يهفصلنام  

پژوهش «پژوهشی  -علمی يهدو فصلنامچاپ شده در  »کک کی«تأویل هرمنوتیکی » نیماي معترض«مقاله  ─

)1391»(بان و ادبیات فارسیز  

 يهدو زبان يهنامفصل-  Women in the Field of Islamic Revolution Poetryي انگلیسیمقاله ─ 

 )1390فرزانه(

زنان «صفارزاده با عنوان ي یادبود دکتر طاهره نامهویژهو  »صفارزاده: شاعري نواندیش و نوگرا« مقاله ي  ─

  . 1395، 44، خبرنامه ي داخلی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، شماره »پژوهقرآن

  .1395، آماده انتشار، »یشناسزبان مختلف مکاتب دگاهید از ترجمه فیتعار«مقاله ي  ─

 مشارکتبا ، »»چمبر زخم از« و »مرد لهیگ« داستان دو يمورد ي مطالعه: گرا بوم نقد و استعاره «مقاله ي  ─

 .1395 آماده ي انتشار، فاطمه نعیمی،دکتر 
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  پذیرفته شده براي مجله فرزانه ،»عمق و گسترش توجه به طبیعت در ادیان«مقاله ي  ─

به صورت سلسله » مقام و منزلت زن در اسالم«و » اخالق و تربیت اسالمی«مقاله هاي متعّدد در زمینه  ─

 60ي دههارتش جمهوري اسالمی ایران در » خانواده«مقاالت در شماره هاي بیش از یک سال مجله 

ختلفادبی، زبانشناختی، سیاسی و اجتماعی  در روزنامه ها، مجالت و جُنگ هاي م يهچاپ ده ها مقال  

 

  داوري ها

مقاالت  داوري -الف  

  )1383ایران( شناسی زبانانجمن  يهمجل -»مکانی در چارچوب شناختی يهبررسی حروف اضاف«. 1

پژوهش زبانهاي  يهمجل - »سهراب سپهري يهشعر و دنیاي محسوس: نگاهی به منش شاعران«. 2

  )1383خارجی(

  )1384پژوهش زبان و ادبیّات فارسی( يهپژوهشی دو فصلنام - علمی يهدو فصلنام -»هاي شاعرانهالهام«. 3

اخالق در علوم و پژوهشی انجمن ایرانی  -علمی يهفصلنام» پیشینه و بنیادهاي اخالق در جهان و ایران« .4

  )1386فناوري (

پژوهشی انجمن ایرانی اخالق و علوم و  - علمی يهفصلنام -»تمّدنها و ادیان باستانیاخالقیات در « .5

  )1386فناوري(

پژوهشی انجمن اخالق  -علمی يهفصلنام  -»مطالعاتی اخالق اطالعات يهطرح یک روش شناسی در حوز« .6

 )1386در علوم و فناوري (

پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات  -علمی يهفصلنام دو  -»مولوي و میل به جاودانگی در مثنوي معنوي«. 7

  )1387فارسی(

پژوهشی  -علمی يهفصلنام» بررسی آسیب شناسی اخالقی و بحران هوّیت جوانان و ملل غرب زدگی آنان«. 8

  )1387ایرانی اخالق و علوم و فناوري(انجمن 

  )1387اخالق در علوم و فناوري(پژوهشی انجمن  -علمی يهفصلنام »اخالق در انتشار نتایج پژوهش«. 9

 )1387( پژوهشی انجمن اخالق در علوم و فناوري-علمی يهفصلنام» اخالق سردبیر« .10

 )1387( مطالعات زنان يهنشری -»میانه يهجایگاه و منزلت زن در دور« .11

  )1387پژوهشی انجمن اخالق در علوم و فناوري ( - علمی يهفصلنام - »چارچوب مفهومی اخالق علمی« .12

  )1388( ایران شناسی زبانانجمن  يهمجل» بررسی ساخت اطّالعی جمله در داستان بوف کور«. 13

  )1388پژوهش زنان( يهفصلنام -»دختران دانشجو و خوانش رمان« .14
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  )1388( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران يهمجل» تحلیل زبانشناختی عناصر سبک ادبی« .15

پژوهش زبان و  يهفصلنام -» بررسی سیر تحّول مضامینی مادرانه در شعر شاعران زن از مشروطه تا امروز«. 16

  )1388( ادبیات فارسی

 )1388( ادبیات و علوم انسانی يهدانشکد يهمجل - »تحلیل زبانشناختی عناصر سبک ادبی« .17

 )1388پژوهش زنان( يهفصلنام - »شعر فمینیستی نو یافته از پروین اعتصامی«. 18

پژوهشی انجمن ایرانی اخالق در علوم و  -علمی يهفصلنام» چالشهاي تربیت دینی در عصر ارتباطات«. 19

 )1388فناوري(

 يهفصلنام» روغ فرخزادتعامل سه شاعر زن با سنّت فرهنگی مردانه: پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی، ف« . 20

  )1389پژوهش زبان و ادبیات فارسی(

مجلّه پژوهشهاي زبان و ادبیات  - »نامهنی«مقالی) در گفتمان -بررسی عناصر زمینه گرا(حالی«. 21

  )1391تطبیقی(

  .)1391جستارهاي ادبی( يهدر گفتمان سیاسی مجل» وعده«و » وعده«گفتاري  - کنش«. 22

 )1393براي مجله پژوهش نامه زنان ( »مقامی و دفاع از حقوق زنانشعر ژاله قائم «. 23

 )1394( »بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوري اسالمی«. 24

پژوهشی ادبیات پارسی معاصر -مجله علمی - »تبیین مولفه هاي هویت سنتی و مدرن زن در شعر معاصر«. 25

)1394( 

پژوهشنامه انتقادي ، )1394نوشته ي دکتر عباسعلی وفایی (» ارزیابی-، بافت و متننگاهی به کتاب زبان. «26

  )1394پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (

ي صهبا یغمایی، پژوهشنامه ي انتقادي، نوشته» نگاهی به کتاب کارکرد ابهام در فرآیند خوانش متن. «27

 )1394(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

ي علمی و پژوهشی مطالعات زنان، ، مجله»بررسی مشارکت سیاسی زنان ساختار مدیریت سیاسی. «28

  )1394پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (

براي پژوهشنامه ي انتقادي، پژوهشگاه علوم انسانی و » سبک شناسی مقایسه اي تمهیدات و لوایح. «29

 )1394مطالعات فرهنگی (

 )1395پژوهشی زبان شناخت (-نامه ي علمیبراي فصل» شناسی  شعر گفتارزبان. «30

 )1395براي مجله ي زبان شناسی  (» بررسی ویژگی هاي شعري صائب تبریزي از منظر زبان شناسی. «31

 )1395پژوهشی زبان شناخت (-براي مجله ي علمی.  « » 32

نوشته ي اهالم مستغانمی براي مجله پژوهش زنان در رمان ذاکره الجسد » زبان و جنسیت در زبان. «33

)1395( 

  )1395براي مجله پژوهش زنان (» بررسی رابطه ي وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت زنان. «34
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  کتاب داوري  -ب

براي  شرکت انتشارات علمی و  - خاچیک خاچه يهترجم» شعر از زاهراد، شاعر ارمنی 121«کتاب  .1

 )1387فرهنگی(

انتشارات سخن (براي شوراي بررسی متون علوم  - ، تألیف دکتر منصور ثروت»آشنایی با مکتبهاي ادبی«کتاب . 2

 )1390انسانی)(

، تألیف دکترمهدي حجّتی، انتشارات سخن (براي شوراي بررسی متون علوم »از معنا تا صورت «کتاب  .3

  )1391انسانی)(

سخن  (براي شوراي بررسی متون علوم  ، تألیف دکتر بهمن نامور مطلق، انتشارات»بنیامتنیّت«کتاب. 4

 )1391انسانی)(

 )1391(، نوشته ي دکتر عباسعلی وفایی، انتشارت سمت »دستور زبان فارسی«داوري  .5

 )1395ي (صفو کورش دکتر ي ترجمه تسرریگ فیتال »یواژگان یمعناشناس يها هینظر« يداور .6

  )1395ي شیرین پورابراهیم (تالیف ژلتن کوچش، ترجمه» مقدمه اي کاربردي بر استعاره«داوري  .7

  نوشته ي دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی» رستاخیر واژه ها«داوري کتاب  .8

  يصفو کورش دکترنوشته ي » زبان شناسی کاربردي«داوري کتاب  .9

  سابقه تدریس 

تا کنون): 1357تدریس در سال هاي متوالی (از موارد  ─  

 دروس زبان عمومی و تخصصی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

گروه ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء 3و  2، 1دروس زبان تخصصی  ─  

گروه الهیات دانشگاه الزهراء 2و  1دروس زبان تخصصی  ─  

الزهراءدروس زبان عمومی رشته هاي علوم انسانی دانشگاه   ─ 

 ─ دروس زبان عمومی رشته هاي علوم پایه دانشگاه الزهراء

 ─ دروس زبان عمومی رشته هاي علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء

دروس زبان عمومی رشته هاي هنر دانشگاه الزهراء  ─ 

زبان انگلیسی گروه فرانسه دانشگاه الزهراء ─  

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء ،»بررسی مقابله اي ساخت جمله در فارسی و انگلیسی«  ─ 

کاربرد اصطالحات انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء ─  

، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء1 شناسی زبان  ─ 

، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء2 شناسی زبان  ─ 
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شعر ساده، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء ─  

و مبانی ترجمه، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء اصول  ─ 

ترجمه متون ساده، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء ─  

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء 2ترجمه متون ادبی   ─ 

بررسی آثار ترجمه شده اسالمی گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء  ─ 

الزهراء ، دانشگاهشناسی زبان(دوره کارشناسی ارشد) گروه  شناسی زبانادبیات از دیدگاه   ─ 

، دانشگاه الزهراءشناسی زبان(دوره کارشناسی ارشد) گروه  شناسی زبانمقدمات  ─  

، دانشگاه الزهراءشناسی زبانجامعه شناسی زبان (دوره کارشناسی ارشد) گروه   ─ 

شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات زباني پژوهشکده (دوره کارشناسی ارشد) ساخت زبان فارسی ─

   فرهنگی

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات شناسی زباني پژوهشکده، بخش سمینار، )دکتري(دوره  فارسی ادبیات ─

  فرهنگی 

  پایان نامه هاي دانشجویی

هنجار معنایی در «عنوان  ، باشناسی زبانکارشناسی ارشد  -منا محمّدي هاشمی يهپایان نام -استاد مشاور. 1

 )1386دانشگاه الزهراء( - »رباعّیات خیّام 

بررسی شناختی دیدگاه در داستان، فیلم نامه و «با عنوان  -مهرناز شیرازي عدل يهپایان نام -استاد مشاور. 2

 )1386دانشگاه الّزهراء( -»گاو«مورديِ  يهمطالع» فیلم

بررسی و «کارشناسی ارشد ادبّیات فارسی، با عنوان  - پروین اسماعیل پور بادبر يهاستاد مشاور پایان نام. 3

 )1388دانشگاه تربیت مدّرس( - »تحلیل یأس و امید در شعر شاعران عصر انقالب اسالمی

شگاه دان -شناسیزباندکتري  - «                                  »با عنوان  حسین صافی يهپایان نام -استاد داور. 4

 )1388تهران(

تحلیل زبان شناختی عناصر « ، با عنوان: شناسی زباندکتري  -ضیادالّدین قاسمی يهپایان نام - استاد داور. 5

 )1388دانشگاه تهران( -»سبک ادبی

تأثیر جنسیّت «کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی،  با عنوان  -فاطمه مزبان پور يهپایان نام -استاد راهنما. 6

 )1389دانشگاه پیام نور( -»شاعران زن از نظر واژگان و معنابان شعر بر ز

زبان و  يههمگانی دانشکدشناسی زبان يهرشت ،مهدي محمّدي کارشناسی ارشد يهپایان نام استاد مشاور. 7

جنسیّت کارگیري ابزارهاي  يهبررسی رابط«واحد علوم و تحقیقات  با عنوان  -ادبّیات دانشگاه آزاد اسالمی

  )1389انسجام دستوري(
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بررسی «همگانی با عنوان شناسی زباني ، رشتهمحمد اسدي کارشناسی ارشد يهپایان نام استاد مشاور. 8

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  - » 1380و  1360تطبیقی باز نمودن عامل جنسیت در زبان تبلیغات در دهه 

 ).1389تحقیقات(

سبک «با عنوان  شناسی همگانیزباني حسین رضایی الکسار، رشته کارشناسی ارشد يهناماستاد داور پایان . 9

پژوهشگاه علوم انسانی و -»شناسی تطبیقی حکایت هاي تفسیر سوره ي یوسف با داستان هاي کشف االسرار

 )1394(مطالعات فرهنگی 

استعاره هاي «با عنوان  شناسی همگانیزباني فاطمه تباري ، رشته کارشناسی ارشد يهناماستاد داور پایان . 10

 )1394( »ايپیکره-مفهومی خشم در زبان فارسی: رویکردي شناختی

تحلیل «با عنوان  شناسی همگانیزباني محمود اسدي ، رشته کارشناسی ارشد يهپایان نام استاد مشاور. 11

 )1395، دانشگاه تربیت مدرس (»شش شاعر جهانمقایسه اي درون مایه ي نفی خشونت در شعر 

با عنوان  شناسی همگانیزباني ابوالفضل خدایاري ، رشته کارشناسی ارشد يهپایان نام استاد مشاور. 12

 )1395( »بررسی راهبردهاي ترجمه در ادبیات کودکان: رویکردي نقش گرا«

تحلیل انتقادي «با عنوان  شناسی همگانیزباني ، رشتهپوردکتري فاطمه مرزبان يهپایان نام استاد مشاور. 13

 )1395، دانشگاه آزاد اسالمی (»ژگان فارسی در قرآندالیل زبان شناسی و ادبی وا

 و نقد « با عنوان شناسی همگانیزباني ، رشته یمیعظ الهام کارشناسی ارشد يهپایان نام داوراستاد . 14

 هینظر در »محور خواننده« و »محور متن« ، »محور مولف« در کردیرو سه اساس بر معنا يهاافتیره لیتحل

 )1395( دانشگاه تربیت مدرس، »معاصر یادب يها

با عنوان  شناسی همگانیزباني رشته، حسنیسیروس  کارشناسی ارشد يهپایان نامراهنما استاد . 15

پژوهشگاه ، »ثالث و سهراب سپهري) در شعر معاصر (بررسی نمادها درشعر: مهدي اخوانشناختی نمادگرایی «

  )1395علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (

کشف الگوهاي هدفمند در تبدیل «با عنوان  شناسی همگانیزباني ، رشته کتريد يهپایان نام. استاد داور 16

 )1395پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( ،»گفتمان علمی به گفتمان عمومی شده

 

  کارگاهبرگزاري 

ساعت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  8، به مدت »روش شناسی تحقیق شعر نیمایی«گارگاه  . 1

)1389( 

 4، به همراه ساعدباقري (ارشاد اسالمی، بنیاد شعر و ادبیات داستانی وزارت فرهنگ و »کلک خیال«گارگاه  . 2

 )1394ساعت) (
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 )1395ساعت) ( 4شعر و ادبیات داستانی وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی (، بنیاد »زبان زنانه در شعر«کارگاه . 3

بنیاد شعر و ادبیات داستانی وزرات فرهنگ و  جوان شاعران يبرا »رانیا زنان امروز شعر« کارگاه در سیتدر. 4

  )1395ساعت) ( 4ارشاد اسالمی (

 )1396هر(شعر فاطمی، شهرستان مُ ي، براي شاعران منتخب شعر جشنواره»چیستی شعر« کارگاه در سیتدر. 5

 کنگره ها و جشنواره هاداوري 

)1376عضو هیئت داوران کنگره ي سراسري شعر دانشجویان وزارت علوم ( ─  

)1377نجمن صنفی مطبوعات (ا -عضو هیئت داوران تخصصی جشنواره مطبوعات  ─  

)1377رکز نشر آثار حضرت امام (ره) (م - عضو کمیته ارزیابان مقاالت کنگره ي امام خمینی و ادبیات معاصر  ─  

)1377عضو هیئت داوران کنگره ي سراسري شعر ، قصه، قطعه ادبی و مقاله دانشجویان کشور ( ─  

)1378عضو هیئت داوران کنگره ي سراسري شعر ، قصه، قطعه ادبی و مقاله دانشجویان کشور ( ─  

)1383عضو هیئت داوران نهایی جایزه ي ادبی پروین ( ─  

)1388ور نهایی جشنواره شعر بهار (دا  ─ 

7138 - ر)عضو هیئت داوران نهایی نخستین کتاب سال شعر جوان (جایزه قیصر امین پو ─  

)1389انشگاه الزهراء (د -داور نهایی کنگره شعر فرزندان شاهد و ایثارگر ─  

)1388داوري نهایی کنگره شعر زنان تهران (  ─ 

)8813» (ی سراسکارنامه ي صد سال شعر زنان فار«المللی کنگره بینعضو هیئت داوران نهایی نخستین   ─ 

)9013» (ی سراسکارنامه ي صد سال شعر زنان فار«عضو هیئت داوران نهایی دومین کنگره بین المللی  ─  

)1139» (ی سراسکارنامه ي صد سال شعر زنان فار«عضو هیئت داوران نهایی سومین کنگره بین المللی   ─ 

  )1393( ، یادواره امام خمینی (ره)»یار و یادگار«شعر  کنگره یهیئت داوران نهایعضو  ─

 شهرستان قروه - اداره کل ارشاد استان کردستان - عاشورایی ملی شعرکنگره  یعضو هیئت داوران نهای 

)1394( ─ 

)1395( داره کل ارشاد استان تهرانا -محتشم  ملی شعرکنگره  یعضو هیئت داوران نهای  ─ 

 شهرستان قروه -کردستاناداره کل ارشاد استان  - ملی شعر محتشم کنگره  یعضو هیئت داوران نهای ─

)1395(  

 )1395( مُهرشهرستان  -ي شعر فاطمیاولین جشنواره یعضو هیئت داوران نهای ─

 ري طرح نامه ها و طرح هاي پژوهشیداو
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 »تحلیل گفتمان پیکره یار ترانه هاي فارسی«رساله  عارف امیري ابراهیم آبادي با عنوان نامه داوري طرح. 1

)1395(  

  )1395( »درآمدي بر تحلیل گفتمان روایی«دکتر حسین صافی با عنوان  نامه پژوهشیداوري طرح. 2

  )1394( »مقدس شناختی شعر دفاعتحلیل جامعه«ایشانی با عنوان فاطمه  دکتر نامه پژوهشیداوري طرح. 3

، پژوهشگاه علوم انسانی و ، شاهنامه ، تألیف ناصر قشقایی 1، شماره » جنگ زودیاب ها«. داوري طرح 4

  )1395مطالعات فرهنگی، (خرداد 

مجري طرح: دکتر حسین صافی ، پژوهشگاه علوم » در آمدي بر تحلیل گفتمان روایی«داوري طرح پژوهشی  .7

  )1395رداد انسانی و مطالعات فرهنگی، (خ

 با - یعلم يدهیا کی نقد و عرضه کردیرو با یشیآزاداند و يپردازهینظر و نقد مناظره، یکرس در نقد يهیارا -8

  )1395( »یادب نقد در لیتحل تیکفا طیشرا« عنوان با ،یصاف نیحس دکتر يآقا یسخنران

 :همایش ها و کنفرانس هامسئولیّت در 

3681 – )المللی زن (برگزار کننده: جمعیت زنان جمهوري اسالمی ایرانمدیر اجرایی اولین کنگره بین  ─ 

هاي مشارکت زن و NGOبا » نقش زن و خانواده در توسعه انسانی«رئیس هیئت علمی کنفرانس بین المللی ─

 ملّی تدارك يهکمیت

با همکاري  ،(برگزار کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء» فرداي بهتر ،دانشگاه ،زن«دبیر علمی کنگره  ─

9137 -)تحقیقات و فناوري ،وزارت علوم ─یونسکو و یونیسف و   

مدیریت میزگردهاي ادبی کنگره هاي بین المللی سیره عملی و نظري حضرت امام (ره) در سالهاي متمادي  ─

)70و  60می ایران)( دهه هاي (برگزار کننده: جمعیت زنان جمهوري اسال  

)1381» (شعر و نیایش«دبیر بخش شعر جایزه جهانی   ─  

(برگزارکنندگان: انجمن  (اولین همایش علمی و نمایشگاه شعر و نقاشی ایرانی) »بهار ایرانی«دبیر کل همایش ─

 -سازمان فرهنگی هنرهاي معاصر تهران با همکاري فرهنگستان هنر و معاونت هنري شاعران ایران و موزه 

 )1386( هنري شهرداري تهران و ...)

)1387( فلسطین -هنرها يهموز - »صفّارزاده يهبزرگداشت دکتر طاهر« دبیر علمی ─  

)1387رهنگستان هنر(ف -»چند صدایی در هنر و ادبیّات« عضو شوراي علمی همایش   ─ 

)1387هنرهاي فلسطین( يهموز -»اعر فلسطینیش -بزرگداشت محمد درویش« دبیر علمی   ─  

)1388» (صد سال شعر زنان فارسی سرا يهکارنام« یدبیر کلّ اوّلین همایش بین الملل ─  

)1390» (صد سال شعر زنان فارسی سرا يهکارنام« یدبیر کلّ دوّمین همایش بین الملل  ─ 

)1390( -)شعر نیمایی(جریان سازي شعر ققنوس  يهدبیر نخستین جشنوار  ─ 
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)1390شعر فاطمی ( يهنخستین کنگردبیر   ─ 

)1391( )شعر نیمایی(جریان سازي دبیر دوّمین جشنواره شعر ققنوس   ─ 

)1391» (صد سال شعر زنان فارسی سرا يهکارنام« یدبیر کلّ سوّمین همایش بین الملل ─  

برگزارکنندگان: انجمن شاعران کره و انجمن شاعران ایران با حضور سفیر کُره در ایران  -دبیر شب شعر ایران و کُره ─

)1393(  

)1393( -دفتر نشر آثار امام خمینی (ره)ادواره امام خمینی (ره)، ی -»یار و یادگار«کنگره شعر  دبیر علمی ─  

)1393(» یار و یادگار«شعر کنگره  عضو شوراي سیاست گذاري ─  

)1393( »فجر«شعر  جشنواره و علمی عضو شوراي سیاست گذاري ─  

   )1394(»یار و یادگار«عضو شوراي سیاست گذاري کنگره شعر  ─

  )1394(» زنان در تاریخ مجالس ایران«عضو هیئت علمی و سمینار ملی ─

همزمان با زادروز  ي کودك و نوجوان، تجلیل از زنان شاعر حوزه»یک حرف و دو حرف«دبیر همایش  ─

)1395انجمن شاعران ایران (-مصطفی رحماندوست  

)1395( »فجر«شعر  و ملی جشنواره عضو شوراي سیاست گذاري ─  

)1396ر (ي یار و یادگاي علمی جشنوارهکمیته عضو ─  

)1396ي یار و یادگار (هیئت داوران جشنواره عضو ─  

 

  )سخنرانی ها (داخلی

)1382» (زن در شعر حافظ«سخنرانی در مرکز حافظ شناسی شیراز در خصوص  ─  

)1382سخنرانی در نخستین سمینار بزرگداشت سهراب سپهري در زمینه ي اندیشه فلسفی سهراب (  ─ 

)1386ن ایران (انجمن شاعرا -شعر و شخصیّت زنده یاد دکتر قیصر امین پور يهسخنرانی در زمین  ─ 

دانشگاه  -  شناسی  زباندوّمین کنفرانس » هرمنوتیک و تأویل شعرهاي نمادین«سخنرانی با موضوع 

)1386الزهراء(  ─ 

دانشگاه آزاد  -»سروده هاي محلّی در شعر امروز فارسی -بومی سرایی شناسیزبان«سخنرانی با موضوع   ─

)1387(-اسالمی  

)1389ن ایران(انجمن شاعرا -»اندیشه و شخصیّت زنده یاد دکتر سیّدجعفر شهیدي« يهسخنرانی در زمین   ─ 

)1390ن ایران(انجمن شاعرا - شعر و شخصیّت زنده یاد دکتر طاهره صفارزاده ي دربارهسخنرانی   ─ 

)1390هنري اندیشه( - گیمؤسسه فرهن  -اشعار آیینی زنده یاد قیصر امین پور ي دربارهسخنرانی   ─ 

)1390واحدشمال( -انشگاه آزادد -»نماد و نمادگرایی در شعر نیما«سخنرانی با موضوع  ─  
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)1391(-نجمن شاعران ایرانا - »شعر و صلح طبیعت،« يهسخنرانی در زمین ─  

، به دعوت انجمن فرهنگ و سیاست »بررسی نقش و جایگاه زنان پس از انقالب اسالمی« در میزگردسخنرانی  ─

  )1394دانشجویان دانشکده هاي مهندسی دانشگاه شیراز (

  )1394(» رسالت سیاسی دانشجوبان«در دانشگاه هنر با موضوع  روز دانشجوسخنرانی  ─

  )1394( »نو اندیشجمعیت زنان مسلمان -زنان و انتخابات« سخنرانی با موضوع ─

  )1394( »دانشگاه مفید قم - سال بعد از انقالب اسالمی 37الگوي زن ایرانی: «  سخنرانی با موضوع ─

، در همایش تجلیل از هنرمندان در گذشته، خانه »مرگ اندیشی در آثار شاعران معاصر« سخنرانی با موضوع ─

  )1394(هنرمندان ایران 

، بزرگداشت روز جهانی زن، جمعیت زنان مسلمان »در عرصه هاي بین المللینقش زنان « سخنرانی با موضوع ─

  )1394( نواندیش

همایش بزرگداشت مشفق کاشانی، انجمن ، »شعر و شخصیت استاد مشفق کاشانی« سخنرانی با موضوع ─

  )1394( شاعران ایران

  )1394(ح طلب ، همایش استانی مجمع زنان اصال»زنان و مشارکت سیاسی« سخنرانی با موضوع ─

گروه زنان انجمن جامعه شناسی ایران (خانم  »زنان و مشارکت سیاسی: چرا و چگونه؟«  سخنرانی با موضوع ─

  )1394( اعزازي)

 ، جمعیت زنان مسلمان نواندیش»نقش شاعران و هنرمندان در مشارکت سیاسی« سخنرانی با موضوع ─

)1394(  

 ، مجمع تشخیص مصلحت نظامضیافت آقاي هاشمی رفسنجانی »عرفان و سیاست« سخنرانی با موضوع ─

)1394(  

، همایش زنان و سیاست، کانون فارغ التحصیالن ایران »موقعیت زنان در جامعه امروز« سخنرانی با موضوع ─

  )1394( اراك-اسالمی

  )1394( ، برنامه شهر آرامش، انجمن شاعران ایران»زنان شاعر عارف« سخنرانی با موضوع ─

  )1394( محیط زیستحفاظت از در سازمان  -»سیره و شخصیت حضرت زهرا (س)«  سخنرانی با موضوع ─

  )1395( به دعوت حزب هدا »روبهزنان و چالش هاي رو« در همایشسخنرانی  ─

 و شعرخوانی در برنامه ي سالگرد شهادت استاد مطهري و روز معلم، در خانه موزه شهید مطهريسخنرانی  ─

)1395(  

سالگرد درگذشت دکتر صادق آیینه وند، پژوهشگاه علوم انسانی و و شعرخوانی در برنامه ي سخنرانی  ─

  )1395(مطالعات فرهنگی 

و شعرخوانی  به همراه محمد علی بهمنی در همایش شعر شاعران کُره، به دعوت پژوهشگاه سازمان سخنرانی  ─

  )1395( میراث فرهنگی و گردشگري
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امه بزرگداشت ایشان به دعوت انجمن زنان ویژگی هاي شعري طاهره صفارزاده در برندرباره ي سخنرانی  ─

  )1395( کتاب خانه اسناد ملی-پژوهشگر تاریخ

به دعوت موسسه -راث مشترك شاعران جهانکتاب شعر دوزبانه درباره می 30در برنامه رونمایی سخنرانی  ─

  )1395(  فرهنگی اکو

ارایه نقد در کرسی مناظره، نقد و نظریه پردازي و آزاداندیشی  با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی با سخنرانی  ─

  )1395» (شرایط کفایت تحلیل در نقد ادبی«دکتر حسین صافی با عنوان

 علوم پژوهشگاه یفرهنگ معاونتبه دعوت -ي ا قمشه یاله ي هیمهد بزرگداشت مراسمدر برنامه سخنرانی  ─

  )1395ی (فرهنگ مطالعات و یانسان

 زنان  قاتیتحق و مطالعات موسسهبه دعوت  -  »زنان و دفاع مقدس«و شعرخوانی در موضوع  یسخنران ─

)1395(  

 شعر کانون و یاسالم انجمنبه دعوت  -  عملکرد و فضاي دانشگاهی دولت تدبیر و امیدي دربارهسخنرانی  ─

  )1395( لرستان یپزشک علوم دانشگاه ادب

 و حقوق واحد-فیشر دانشگاه انیدانشجو یاسالم انجمن به دعوت - »همیشه در راه«با عنوان سخنرانی  ─

  )1395( زنان مطالعات

 و یانسان علوم پژوهشگاه زنان مطالعات گروهبه دعوت  -  شعر و شخصیت طاهره صفارزادهي دربارهسخنرانی  ─

  )1395( یفرهنگ مطالعات

  )1395( هیاروم دانشگاهبه دعوت   - هاجنبش دانشجویی و اخالق سیاسی در دانشگاهي دربارهسخنرانی  ─

  )1395( همدان نایس ابن دانشگاهبه دعوت  -مسایل زناني دربارهسخنرانی  ─

  )1395( کشور وزراتبه دعوت  -زنان و توسعه ي سیاسیي دربارهسخنرانی  ─

  )1395( کار وزراتبه دعوت  -اجتماعینقش زنان در حل معضالت ي دربارهسخنرانی  ─

به  -  برنامه ي بزرگداشت استاد حمید سبزواريدر  »شاعري با آرمان هاي اصیل انقالبی« با عنوان سخنرانی  ─

  )1395( خانه ي هنرمندان ایران دعوت

آقاي مراسم بزرگداشت در  »شاعر، ترانه سرا و معلمی ستوده در عرصه ي شعر جوان «با عنوان سخنرانی  ─

  )1395( فرهنگسراي هنگام به دعوت - ساعد باقري

در  » ساخت هاي مختلفروساخت در زیرشعر و دیگر رشته هاي هنري: تجلی یک  «با عنوان سخنرانی  ─

  )1395( انجمن شاعران ایران به دعوت - آور معاصر ایران سردیس شاعران نام-سمپوزیوم مجسمه سازي

همایش یک حرف و دو در  » رسالت زنان شاعر حوزه ي کودك و نوجوان در عصر حاضر «با عنوان سخنرانی  ─

  )1395( خانه ي مصطفی رحماندوستکتاب به دعوت -حرف (تجلیل از زنان شاعر حوزه ي کودك و نوجوان)

برنامه ي دیدار خصوصی شاعران با اقاي هاشمی در  -» رسالت شعر در عصر کنونی «با عنوان سخنرانی  ─

  )1395( مجمع تشخیص مصلحت نظام به دعوت رفسنجانی (رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام)
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نوشته ي فاطمه » به سپیدي یک رویا«نوشته ي مریم راهی و » یوما«نقد دو کتاب:  «با عنوان سخنرانی  ─

)1395( نشر نیستان به دعوت بردهمراسم نقد و معرفی دو کتاب نامدر مراسم  -»سلیمانی   

 به دعوت  - یادواره ي طاهره صفارزادهدر » صفارزاده طاهره ادی زنده تیشخص و شعر «با عنوان سخنرانی  ─

  )1395( انجمن پژوهشگران تاریخ

 رانیا احزاب خانه ي ساالنه شیهمادر  »اقتصاد مقاومتی و بزرگداشت ایت اهللا هاشمی«با عنوان سخنرانی  ─

)1395(  

 - »ي زنان در مشارکت سیاسیلزوم حضور گسترده«ي در جمع دانشگاهیان و فرهنگیان درباره سخنرانی ─

  )1395(آباد لرستان خرم

  )1395(شیراز - »ي ایرانزنان و آینده«در همایش  سخنرانی ─

 شرکت جوان شاعران يسراسر شیهما در» جایگاه شعر فاطمی در روند شعر امروز« با عنوان سخنرانی  ─

  .بنیاد شعر و ادبیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دعوت  - فجر شعر جشنواره در کننده

  )1396» (اخالق و مشارکت سیاسی«در مورد -شهر تبریزطلبان در جمع اصالح سخنرانی ─

  )1396» (لزوم اخالق و مشارکت سیاسی«در خصوص  - طلبان شهر قماصالح در جمع سخنرانی ─

ي کننده ي توسعهمشارکت سیاسی زنان، تضمین«ي در زمینه -طلبان شهر زاهداناصالحدر جمع  سخنرانی ─

  )1396» (پایدار

» هاي فکري دو جریان سیاسی مطرح در کشورشالوده«در مورد  -طلبان شهر بوشهراصالحدر جمع  سخنرانی ─

)1396(  

  )1396( »سازي تحزب در ایراننقش احزاب در نهادینه«ي احزاب ایران با عنوان سخنرانی در مجمع فصلی خانه ─

  )1396(جمعیت زنان نو اندیش  - »زنان ایران و آینده ي پیش رو«در همایش  سخنرانی ─

تان خراسان رضوي و انجمن ، برگزارکننده: دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش اس»زنان و تحزب«در همایش  سخنرانی ─

  )1396(رُزا 

شخصیت زن «مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی ي دربارهایراد سخنرانی در ده ها کنگره، سمینار و میزگرد  ─

، و مسائل سیاسی و »شناسیزبانزبان و «، »شعر و ادب معاصر«، »نقش زن در عرصه ادبیات» «در اسالم

موضوعات و برنامه ها از ذکر آن ها خودداري می شود.اجتماعی، که به خاطر تعدد و تنوع   

  سخنرانی ها (خارج از کشور)

در کنفرانس » نقش و جایگاه زن در نظام شغلی جمهوري اسالمی ایران«سخنرانی به زبان انگلیسی در مورد  ─

)1371در کشور چین (» اروپا«  
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، کواالالمپور، کشور مالزي »بهاسا«م شعر قرائت شعر و سخنرانی به زبان هاي فارسی و انگلیسی در سمپوزیو

)1371(  ─ 

در کنگره بین المللی هزاره تدوین شاهنامه » اخالق و تربیت پهلوانی زنان در شاهنامه«سخنرانی در موضوع  ─

)1372دوشنبه ( -ان تدر تاجیکس  

به همراه گروه  ،انگلیسبرنامه هاي هفته فرهنگی ایران در ریاست گروه هنرمندان زن ایرانی شرکت کننده در  ─

به زبان هاي فارسی و » نقش زن در عرصه هنر انقالب اسالمی« يدربارههنرمندان زن ایرانی، و سخنرانی 

)1372انگلیسی، در شهرهاي لندن، منچستر و گالسکو (دهه فجر   

بعاد شخصیتی ا ي  دربارهشعر خوانی در کنگره بین المللی اقبال الهوري در الهور پاکستان و سخنرانی  ─

)1375حضرت فاطمه زهرا (س) در محل رایزنی ایران در کراچی (  

)1378یا (شعرخوانی و سخنرانی به زبان هاي فارسی و انگلیسی در کنگره بین المللی شعر در مدجین، کلمب ─  

در  شعر و شخصیت پروین، در برنامه بزرگداشت پروین اعتصامی و ملک الشعراي بهار، ي دربارهسخنرانی  ─

)1380مرکز اسالمی هامبورگ، آلمان (  

، در »ادبیات امروز ایران«سفر به هند به همراه مشاور فرهنگی رئیس جمهور، و ارائه سخنرانی در زمینه  ─

)1382سمینار استادان زبان و ادبیات فارسی در دهلی (  

شعر جهان تاجیکستان، به قرائت شعر و سخنرانی در برنامه هاي شعرخوانی و میزگرد شعر جهان در نشست  ─

دعوت خانم گلرخسار صفی آوا، رئیس فرهنگستان شعر جهان تاجیکستان، همزمان با جشن هاي هشتاد سالگی 

)1383شهر دوشنبه (  

 ي دربارهقرائت شعر در کانون نویسندگان ترکیه (استانبول) و شب شعر رایزنی ایران در آنکارا و سخنرانی  ─

در انجمن بانوان مقیم آنکارا و جمعی از زنان عضو انجمن دوستی ایران و ترکیه » ویژگیهاي زن مسلمان امروز«

)1388(  

  فعالیت هاي مطبوعاتی

)60يه(دهارگان انجمن هاي اسالمی ادارات و کارخانجات دولتی» اعتصام«راه اندازي مجله   ─ 

)60يه(دهاسالمی وزارت علوم و ارشاد اسالمی، ارگان انجمن »والعصر«راه اندازي مجله  ─    

)60يه(ده، ارگان انجمن اسالمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی»اندیشه«راه اندازي مجله   ─ 

)60يه(ده هنري زنان) -(فصلنامه ادبی  »کوثر« ول و سردبیر فصلنامهمدیر مسؤ  ─ 

)70و  60 يه(دهي زنان)هنر -(فصلنامه ادبی  »پگاه« ول و سردبیر فصلنامهؤمدیرمس  ─ 

 60 يه(ده (ارگان جمعیت زنان جمهوري اسالمی ایران) »ندا«  ت تحریریه فصلنامهبعد، عضو هیئدبیر و  سر─

   )70و 



20 

  

)1378مسؤول انتشارات انجمن شاعران ایران (از   ─ 

)3831 -  84ي ایران زنان (ویژه نامه زنان روزنامه ایران) (راه اندازي وسردبیر ─ 

 تحریریّهو تشکیل هیئت  ءشعر و هنر دانشگاه الزهرا پژوهشکده تخصصی –اقدام براي راه اندازي مجله علمی  ─

)1385(از شاعران و هنرمندان ممتاز رشته هاي مختلف  

)1385راه اندازي سایت جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران) (  ─ 

)1386از راه اندازي سایت انجمن شاعران ایران (  ─ 

)1390سایت انجمن شاعران ایران (از دبیر  ─ 

 مصاحبه ها

 – اجتماعی هنري، –فرهنگی موضوعات مختلف علمی،  ي دربارهشور ده ها مصاحبه در خارج و داخل ک ─

صدا و سیما، صدا و سیماي برون مرزي ایران و خبرگزاري ها و رسانه هاي خارجی، که به  مطبوعات، با سیاسی،

و رسانه ها، از پرداختن به آنها خودداري می شود. موضوعاتلحاظ کثرت و تنوع   

  جوایز و تقدیر نامه ها

جایزه و لوح تقدیر با دستخط امام خمینی (ره) به هنرمندان متعهد کشور، به خاطر شعرهاي مربوط به جنگ  ─

)1369در اولین هفته دفاع مقدس (  

)1370» (یار پژوهش«عنوان  جایزه و لوح تقدیر معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء به  ─ 

)1371» (سفر سوختن«دانشگاه الزهراء به مجموعه شعر  جایزه و لوح تقدیر  ─ 

میالدي) 1992لوح تقدیر سمپوزیوم شعر کواالالمپور (  ─ 

جایزه و لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون رئیس جمهور به خاطر تالش در جهت تشویق و  ─

)1372کتابخوانی و مسؤولیت نهادهاي فرهنگی و هنري (ترغیب جوانان به   

)1380(لوح تقدیر مرکز نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) به خاطر تقدیم شعرهایی به ساحت امام (ره)  ─  

)1383لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به خاطر تالش هاي فرهنگی و ادبی (  ─ 

(به مناسبت روز  85هنري نیاوران، در تقدیر از بانوان هنرمند، تابستان جایزه و لوح تقدیر بنیاد آفرینش هاي ─

 زن)

یاد نب، »سرایندگان بانوي آفتاب«رداري تهران با عنوان تقدیر از معاونت هنري شه جایزه و لوح تقدیر ─

حضرت  رداري تهران، همزمان با ایام وفاتهنري شه –معاونت هنري سازمان فرهنگی  نویسندگان و هنرمندان، 

)1385زهرا (س) (  ─ 
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جایزه و لوح تقدیر همایش پرتو مهر محمد (ص) در شعر امروز پارسی، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی،  ─

)1385واحد تهران شمال (  

به عنوان اثر برتر » دیروز با ما کسی بود«جایزه و لوح تقدیر پژوهشکده ي امام خمینی (ره) به مجموعه شعر 

)1386(  ─ 

)1386دانشگاه صنعتی شریف ( _»شب شعر سی سال انقالب«لوح تقدیر   ─ 

جایزه و لوح تقدیر و تندیس دوّمین جشنواره ي بین المللی شعر فجر به عنوان شاعر برگزیده در بخش شعر  ─

)1386امام و انقالب (  

(─ شاعر پیشکسوت انقالب  جایزه و لوح تقدیر و تندیس سوّمین جشنواره ي بین المللی شعر فجر به عنوان  ─ 

)1387(  

تجلیل موسسه اکو و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برنامه ي رونمایی از  جایزه و لوح  ─

  )1395کتاب دوزبانه ( 30

  )1395کتاب دوزبانه ( 30تجلیل انجمن شاعران ایران در برنامه ي رونمایی از  جایزه و لوح  ─

  )1395( یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت یفرهنگ معاونت تجلیل جایزه و لوح ─

  )1395( رانیا شاعران انجمن تجلیل جایزه و لوح ─

  )1395( لرستان یپزشک علوم دانشگاه ادب شعر کانون و یاسالم انجمن ریتقد و لیتجل لوح ─

  )1395ي یک هنري (ي هنري نشان درجهدریافت گواهینامه ─

 


