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مدارک تحصيلي

1375دکتری ادبيات فارسی، دانشگاه تربيت مدرس، 

1369کارشناسی ارشد ادبيات فارسی ، دانشگاه تربيت مدرس، 

1364کارشناسی ادبيات فارسی، دانشگاه تربيت معلم، 

سوابق شغلی

شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم از قبل از انقالب اسالمي تا زمان فراغت از تحصيل كارشناسي و مديريت بخشهاي مختلف آن

عضو شوراي بررسي نهايي طرح هاي جهاد دانشگاهي

عضو شوراي بخش طرحها و تحقيقات دفتر مركزي جهاد دانشگاهي

عضو شوراي بازنگري متون علوم انساني دانشگاهها ـ ستاد انقالب فرهنگي و مدير بخش ارتباطات

عضو هيأت مؤسس و راه اندازي دانشگاه تربيت مدرس و مدير اجرايي پذيرش اولين دوره دانشجويي دانشگاه

بنيانگذار و رئيس پژوهشكده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

مديركل نظارت و ارزيابي دانشگاه تربيت مدرس

عضو شوراي نظارت و ارزيابي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

رئيس كميسيون برنامه ريزي جامع دانشگاه تربيت مدرس

طراح و عضو شوراي دفتر همكاريهاي وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي (دفتر ساجد)

عضو شوراي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش

عضو شوراي علمي جهاد دانشگاهي

عضو هيات امناي دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي

رئيس گروه ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها

عضو شوراي گسترش پژوهش جهاد دانشگاهي

دبير مميزي علوم انساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

عضو شوراي علمي گروه ادبيات انقالب اسالمي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي

عضو شوراي انديشكده فرهنگ مركز الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت

)1394- 1392قائم مقام رئيس و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (

 تا کنون )1394سرپرست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ( اردیبهشت 

عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن استادان ادبيات فارسي ايران

عضو كميته تخصصي ادبيات گروه علوم انساني معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزشي عالي

رئيس گروه ادبيات كميته علوم اجتماعي شوراي پژوهشهاي علمي كشور

عضو شوراي علمي گسترش زبان وادبيات فارسي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

عضو شوراي علمي مركز تحقيقات بينالمللي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

عضو شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس گروه ادبيات

عضو هيات تحریریه مجله نظریه های ادبی

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد

عضو هيات تحريريه مجله تخصصي دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايي

سردبير مجله علمی – پژوهشی پژوهش زبان و ادبيات فارسی

سردبير ويژه نامه زبان و ادبيات فارسی مجله بين المللي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

عضو هيات تحریریه مجله ادب معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگي

عضو کميته تخصصی کرسیهای نظریه پردازی

عضويت در كميته علمي – مشورتي هيأت نظريه پردازي در علوم انساني

داوری مجالت علمی



داور مجله نامه علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

داور مجله علوم انساني دانشگاه شيراز

داور مجله علوم انساني دانشگاه كرمان

داور مجله علوم انساني دانشگاه مشهد

داور مجله پژوهش زبان و ادبيات فارسي

داور مجله علوم انساني دانشگاه تربيت معلم

داور مجله علوم انساني دانشگاه شاهد (دانشور)

داور مجله پژوهشهاي ادبي وابسته به انجمن استادان زبان فارسي

داور مجله تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا ـس

داور فصلنامه مطالعات ملي

داور مجله تخصصي دانشگاه تبريز

داور كتاب سال جمهوري اسالمي

داور گروه تحقيق و پژوهش ادبي يازدهمين دوره انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقدس

داور كتاب فصل

داور جشنواره بين المللی خوارزمی

داور جشنواره آل احمد

زمينه های مورد عالقه تحقيقاتی

پژوهش در ادبيات اسطورهاي و حماسي

تحقيق و پژوهش در زمينه مسائل اجتماعي و فرهنگي ايران و جهان اسالم

تحقيق در ادبيات عرفاني فارسي

تحقيق در ادبيات معاصر فارسي

پژوهش و بررسي در زمينه نقد و نظریههای ادبي (گفتمان شناسي و تحليل گفتماني رمانهاي معاصر، ظهور سمبوليسم اجتماعي نوين با ويژگيهاي نئوكالسيسم،

بازآفريني ميراثهاي ادبي و…)

مقاالت علمی چاپ شده در مجالت علمی وپژوهشی

6تحليل پيوند موسيقي شعر جنگ با موضوعات ومضامين دفاع مقدس، مجله پژوهش فصلنامه علمي پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي شماره 

،1379تبيين تحوالت شعر فارسي پس از انقالب اسالمي، مجله پژوهش، فصلنامه علمي پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي سال اول ، شماره دوم، بهار 

39- 52از ص 

1-20 ص 1381حماسه عرفاني، يكي از انواع ادبي در ادبيات فارسي، پژوهش زبان و ادبيات فارسي دوره جديد، شماره اول ، بهار وتابستان، 

64 -51، ص 33، شماره 80نظري بر جلوه هاي سمبليسم اجتماعي در شعر انقالب اسالمي با همكاري همايون جمشيديان، فصلنامه دانشور، مورخ تيرماه 

97-112، ص 1381، سال نهم، تير 39تحليل نمونه هايي از تأثير گفتگوهاي ساخت شكنانه قرآن بر مثنوي، با همكاري مصطفي گرجي ـ مجله دانشور، شماره 

162 ـ 143، ص 1384 تابستان 56 دوره 174فرا آگاهي عرفاني در مثنوي مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران شماره 

نظري بر نمادشناسي، اختالف و اشتراك آن با استعاره و كنايه، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال بيست و هشتم، شماره

358 ـ 335سوم و چهارم، ص 

25 ـ 13، ص 77مرزهاي تمثيل با نماد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره دوم، شماره نهم، زمستان 

،79االنسانيه للجمهوريه االسالميه االيرانيه، الشتاء نظره في مصادر الرموز المشتركه بين االدب الفارسي و العربي، مجله (بينالمللي علوم انساني) مجله العلوم

1-20، ص 8)، العدد 79هـ. ش (زمستان 

128 ـ 117، ص 1382افق هاي ادبيات داستاني معاصر مجله پژوهشهاي ادبي ، سال اول شماره اول انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، تابستان 

تحليل درو نمايه هاي « سو وشون « از نظر مكتبهاي ادبي و گفتمانهاي اجتماعي، (مجله پژوهشي زبان وادبيات فارسي) دوره جديد شماره سوم، پاييز و زمستان

41-54، ص 1383

145-164،ص 1385،بهار11مقايسه ساختاري خويشاوند كشي و خويشاوند آزاري در شاهنامه و مهابهارات ،مجله پژوهش هاي ادبي،شماره

 قمري1426الوعي العرفاني الخالص في االدب الفارسي مع التأكيد علي مثنوي مولوي، مجله العلوم االنسانيه للچمهوري االسالميه االيرانيه، تهران، الخريف 

 دكتر حسينعلي قبادي و1386 مهر 17تحليل اميد و يأس در انديشه و داستانپردازي مولوي، نشريه پژوهشهاي ادبي انجمن علمي زبان و ادبيات فارس شماره 

فاطمه كالهچيان

 دكتر حسينعلي قبادي و نور محمدعلي القضات1386 مهر 19 و 20اصالته النقد االدبي العربي و الفارسي، نشريه فصليه االيران و العرب شماره 

 دكتر حسينعلي قبادي و علي نوريخاتونباني1386 مهر 3نمادپردازي در رومان هاي سيمين دانشور، گوهرگويا شماره 

 دكتر حسينعلي قبادي1386 آبان 183تحليل داستان پادشاه و كنيزك بر مبناي شيوه تدعي آزاد و گفتگوي سقراطي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شماره 

و دكتر مصطفي گرجي

، دكتر حسينعلي1387ارائه مقاله: روششناسي آثار ادبي جاودانه استاد دكتر سيد جعفر شهيدي، چهارمين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي ـ رشت 

قبادي

، دكتر حسينعلي قبادي و علي دسپ1387بررسي كهن الگو در شعر قيصر امينپور، چهارمين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي ـ رشت 

، حسينعلي قبادي و دكتر سعيد بزرگ1387مقاله، ق: حرف اول قرآن حرف آخر حق حرف اول قيصر، چهارمين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي ـ رشت 

بيگدلي

، زارع1387موضوعيت موضوع در آثار ادبي، مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد (دانشکده ادبيات و علوم انساني) مشهد، زمستان 

غالم علي و قبادي حسينعلي

، قبادي حسين علي، صديقي عليرضا1385مقايسه شخصيت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات، پژوهش زبان و ادبيات فارسي پاييز و زمستان، 

، قبادي حسين علي، صديقي عليرضا1385مقايسه ساختاري خويشاوند كشي و خويشاوند آزاري در شاهنامه و مهابهارت، پژوهشهاي ادبي بهار 

، قبادي حسين علي1381حماسه عرفاني و تجلي آن در "شمس نامه" موالنا، پژوهش زبان و ادبيات فارسي بهار و تابستان، 

، قبادي حسين علي، گرجي مصطفي1381تحليل نمونه هايي از تاثير گفتگو هاي ساخت شكنانه قرآن بر مثنوي، دانشور تير 

، بزرگ بيگدلي سعيد، قبادي حسين علي1385آگاهي ويژه عرفاني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولوي، مجله علوم انساني زمستان 

استقالل موسيقي در شعر معاصر با تاكيد بر شعر نيما، مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد (دانشکده ادبيات و علوم انساني)

، قبادي حسين علي و بيرانوندي محمد1385مشهد، تابستان 

، قبادي حسين علي، نوري علي1386تاثير شاهنامه فردوسي بر ادبيات عياري، نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني، (تبريز) بهار و تابستان 



اجتماعي جهاد دانشگاهي)، قبادي حسين علي، ديزدارويج سداد

 ، قبادی، حسينعلی و سعيد بزرگ بيگدلی1389تحليل نسبت ميان جهان درون و جهان بيرون از نگاه مولوی در مثنوی، پژوهش های ادبی، آبان 

، سيدعلی قاسم زاده ، و حسينعلی قبادی21 شماره 1391دالیل گرایش رمان نویسان پسامدرنيته به احيای اساطير، ادب پژوهی پایيز 

پژوهش های زبان و ادبيات تطبيقی سال سوم تابستان  لير» شکسپير،  تطبيقی داستان «فریدون» در شاهنامه و «شاه  ، محمد1391بينامتنيت دو متن: نقد 

خسروی شکيب، فاطمه عزیزمحمدی، حسينعلی قبادی

، حسينعلی20 شماره 1390بررسی، تحليل و نقد چهار قصيده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سيستمی نقشگرا، پژوهش زبان و ادبيات فارسی بهار 

قبادی واحمد رضایی جمکرانی

 شماره1389)، پژوهش زبان و ادبيات فارسی زمستان 1387 تا 1332 مرداد 28تحليل سير بازتاب مضامين و روایت های اسطوره ای ایرانی در رمان های فارسی (از 

، سعيد بزرگ بيگدلی، تقی پورنامداریان،حسينعلی قبادی، سيد علی قاسم زاده19

، حسينعلی قبادی،فردوس آقاگل زاده و15 شماره 1390تحليل گفتمانی جزیره سرگردانی و پيوند معنایی آن با دیگر رمان های سيمين دانشور، ادب پژوهی بهار 

سيد علی دسپ

،170 شماره 1389چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکيه بر داستان شير و نخچيران، جستارهای ادبی سال چهل و سوم پایيز 

حسينعلی قبادی، غالمحسين غالمحسين زاده، مریم مشرف و مریم رامين نيا

، قبادی1390پيام های جهانی عطار برای مشکالت فکری انسان معاصر، پژوهشنامه ادبيات تعليمی (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسی دهاقان) دوره سوم پایيز

حسينعلی، قدرت هللا طاهری و دیگران

، حميدرضا شعيری، حسينعلی25 شماره 1388معنا در تعامل متن و تصویر مطالعه نشانه - معناشناختی دو شعر دیداری از طاهره صفارزاده، پژوهشهای ادبی پایيز 

قبادی و محمد هاتفی

، سعيد بزرگ بيگدلی، حسينعلی قبادی و علی قاسم زاده25 شماره 1388تحليل بينامتنی روایت اسطوره ای «سالمرگی»، پژوهشهای ادبی پایيز 

، ناصر نيکوبخت، سعيد بزرگ بيگدلی،حسينعلی قبادی و24 شماره 1388بررسی کهن الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده، پژوهشهای ادبی تابستان 

صغری سلمانی نژاد مهرآبادی

، حسينعلی قبادی، مریم صادقی،1391، پایيز و زمستان 25، شماره 1391پيامهای انسانی نظامی برای دغدغه های انسان معاصر، کاوش نامه، سال سيزدهم 

ناصر نيکو بخت

، سيد علی قاسم زاده، حسينعلی قبادی1391، پایيز 21دالئل گرایش رمان نویسان پسا مدرنيته به احيای اساطير، ادب پژوهی، شماره 

، غالمحسين زاده، حسينعلی قبادی، ناصر نيکو بخت1391، زمستان 52نقد جامعه شناختی رمان هزارخانه خواب و اختناق، فصلنامه متن پژوهی، شماره 

،123-146، ص 1391، زمستان 54تحليل نسبت ميان درون مايه هاي آثار داستاني سيمين دانشور با پيشينه فرهنگي ايران، فصلنامه متن پژوهي ادبي، شماره 

حسينعلي قبادي، موسي كرمي، ناصر نيكو بخت، غالمحسين غالمحسين زاده

، سيد محمد مير1391، زمستان 21تحليل فرهنگي فمنيسم در رمان هاي پست مدرن فارسي، فصلنامه فرهنگي- تربيتي زنان و خانواده، سال هفتم ، شماره 

سندسي، حسينعلي قبادي، احمد درستي، ابولفضل سعيدي

، کبری روشنفکر، حسينعلی قبادی، مرتضی زارع برمی1392نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قيصر امين پور، فنون ادبی، سال پنجم، بهار و تابستان 

نقد و تحليل كتاب پيكر گرداني در اساطير، پژوهشنامة انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال سيزدهم،

، حسينعلي قبادي57-82، ص 1392شماره اول، بهار 

، ص1392، بهار و تابستان 1تحليل جامعه شناسانه هويت ملي و مولفه هاي آن در فيلم هاي بهرام بيضايي، جامعه شناسي هنر و ادبيات، دوره پنجم، شماره 

، ناديا معقولي، علي شيخ مهدي، حسينعلي قبادي134-115

بهار  بينامتني داستان مار و مرد سيمين دانشور، فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال اول، شماره سوم،  كرمي،37-48، ص 1392تحليل   ، موسي 

حسينعلي قبادي، ناصر نيكو بخت، غالمحسين غالمحسين زاده

، محمد عليجانی، حسينعلی193-218، ص 93، بهار 34، سال دهم، شماره 1332تحليل اسطورهای رمان سووشون با نگاه به تاثير کودتای بيست و هشتم مرداد 

قبادی، سعيد بزرگ بيگدلی

فهرست مقاالت ارائه شده در مجامع علمی

1371تبيين يك ويژگي منحصر به فرد در فرهنگ دفاع مقدس، ارائه شده در چهارمين كنفرانس بررسي دفاع مقدس، تهران، 

 و نشريافته مجموعه مقاالت سمينار مذكور1372حماسه وعرفان در شعر انقالب اسالمي، ارائه شده در اولين سمينار ادبيات انقالب اسالمي، تهران، 

1378شكوفايي نمادگرايي در شعر معاصر در پرتو انديشه و سيره امام خميني (ره )، ارائه شده در دومين سمينار انقالب اسالمي و ادبيات معاصر، اصفهان، 

1380سمبوليسم اجتماعي و ادبيات انقالب اسالمي ، دومين سمينار تأثير امام خميني در ا دبيات معاصر، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، 

ظرفيتهاي ادبيات فارسي در بازيابي هويت ايراني با همكاري منيژه غياث الدين؛ نشريافته در كتاب تحقيقي و تخصصي هويت در ايران، رويكرد اجتماعي، فرهنگي و

163 ـ 143 ، ص 1383ادبي؛ تهران، 

،2چشم انداز ادبيات معاصر و نظري بر كتاب از نيما تا روزگارما ، مجله نامه علوم انساني، فصلنامه تحقيقي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شماره 

.45- 77، ص 1379تابستان 

نقش سفرنامه هاي منتهي به عهد نهضت مشروطه در پيشبرد نهضت مشروطيت، (كنفرانس بين المللي يكصدو مين سالگرد انقالب مشروطيت)

جلوه هاي ارزش آفريني شهداي دانشجو در شعر دفاع مقدس، نشر يافته در مجموعه مقاالت فرهنگ ايثار و شهادت، دبيرخانه شوراي هماهنگي و نظارت براي

278 ـ 261، ص 1384ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ، سال 

1375بررسي تحول شعر فارسي پس از انقالب اسالمي ـ ارائه شده در كنفرانس بين المللي تحول زبان فارسي در كشور هند، دانشگاه دهلي نو، 

انعكاس گسست نسلي در رمانهاي معاصر فارسي، نشر يافته در كتاب تحقيقي و تخصصي انقطاع نسلها، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

404 ـ 383، ص 1382سال 

پست مدرنسيم،اجتماع و ادبيات ، با همكاري ايمان زكريايي، نشريافته در كتاب تحقيقي و تخصصي ماوپست مدرنسيم ، از انتشارات پژوهشكده علوم انساني و

86 ـ 65، ص 1384اجتماعي جهاد دانشگاهي، سال 

انعكاس انديشه هاي پست مدرن در ادبيات داستاني معاصر ايران ، با همكاري حسين هاجري : نشريافته در كتاب تحقيقي و تخصصي، ما و پست مدرنسيم، از

232 ـ 219، ص 1384انتشارات پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي سال 

1375چشم انداز ادبيات فارسي پس از مشروطيت، ارائه شده در هجدهمين كنفرانس سراسري استادان زبان فارسي، هند، شهر رامپور، 

1380نقش دكتر شريعتي در احياي سمبوليسم اجتماعي بديع در ادبيات معاصر، سمينار بازشناسي انديشه هاي دكتر شريعتي، مشهد، 

1380تحوالت نثر معاصر فارسي در پرتو انقالب اسالمي ـ ازبكستان، تاشكند، دانشگاه تاشكند، آبان ماه 

1380تحليل چند نماد مشترك ميان ادبيات فارسي و عربي، كنفرانس بين المللي مقايسه ادبيات فارسي و عربي، دانشگاه الزهرا ـس ـ تهران، 

1381آسيب شناسي شيوه هاي تربيتي صوفيه از خالل متون نثر عرفاني، ارائه شده در همايش آسيب شناسي تربيت ديني، تهران، 

جدال سنت و تجدد در آثار ابراهيم گلستان با همكاري عسگر عسگري، اولين همايش پژوهش در ادبيات فارسي ، تهران، مركز بين المللي زبان و ادبيات فارسي،

1380

 نويسنده همه ما شرقيها ، فصلنامه سينا، رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در ازبكستان1379جالل آل احمد، سال 



، خالصه مقاالت106 ، ص 1382زبان و ادبيات فارسي، بهمن 

تأملي در ساختار و شاكله، روشهاي تنظيم و ارائه و شيوه ها و فرايندهاي گزارش هاي نهايي

پژوهش هاي زبان و ادبيات بررسي وجوه اختالف درون مايه، موضوع، بن مايه و مقايسه دورنمايه در شعر و داستان با همكاري آزيتا همداني، دومين همايش 

 خالصه مقاالت107، ص 1382فارسي، سال 

، خالصه مقاالت173، ص 1384اميد و يأس از نظر سعدي، با همكاري نجمه نظري بهمن 

198 ـ 191چرا ادبيات فارسي جهاني است ؟ كنفرانس بزرگداشت پروفسور آنه ماري شيمل، جلد م، با عنوان عرفان، پلي ميان فرهنگها؛ ص 

86ضرورت بازخوانش آثار مولوي براي حل بحرانهاي انسان امروز ـ كنفرانس بينالمللي مولويشناسي، هند، شهر چنديگر، آذر 

 « با همكاري آقاي86بازانديشي سنت ايراني ـ اسالمي در پرتو معرفت عرفاني موالنا ـ كنفرانس بينالمللي موالنا جاللالدين بلخي ـ رومي ، هند، دهلي، آذر 

دكتر مصطفي گرجي»

اصحاب قلم، گاهنامه ادبيات هنري انجمن قلم ايران

1389بازشناسی و تبيين یک ژانر ناشناخته در ادب فارسی ـ نخستين همایش نقد ادبی ـ ایران ـ مشهد، اسفند 

1390تاثير شمس تبریزی بر کيهان اندیشی مولوی و جهانی ساختن شعر او ـ ایران ـ اروميه ـ اردیبهشت 

1390چكيده مقاله اربدهاي بازخوانش ميراثهاي ادبي فارسي در عصر حاضر، دومين كنگره ملي علوم انساني، دي 

سير تحول در درونمایه ادبيات داستانی جنگ، مقاله چاپ شده و مجموعه مقاالت ادبيات پایداری

بررسی تطبيقی جریان های داستان نویسی معاصر ایران و ترکيه، حسينعلی قبادی با همکاری دکتر سعيد بزرگ بيگدلی و عایشه سوسار، همایش بين المللی

، دانشگاه استانبول، ترکيه1391پيوندهای زبانی ایران و ترکيه، اردیبهشت 

1391بررسي جايگاه كهن الگويي آب در عاشورا، حسينعلي قبادي، چهارمين كنگره سراسري ادبيات پايداري ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، اسفند 

درسهایی از مولوی برای انسان امروز، حسينعلی قبادی با همکاری دکتر سعيد بزرگ بيگدلی، دومين سمپوزیوم بين المللی مثنوی معنوی، دانشگاه یوزونجيل

1392ترکيه و دانشگاه اروميه ایران، 

1392نقد و بررسي رمان ملكوت بر طبق مولفه هاي رمان مدرن، حسينعلي قبادي، هفتمين همايش بين المللي پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي، اسفند 

مصاحبه ها و جستارها

در مقوله نقد ادبي و نقد متون مصاحبه هاي متعددي صورت گرفته است كه در مجله هاي «نامه علوم انساني»، «پژوهش»، «دانشگاه انقالب»، «نامه فرهنگ»،

«سينا»، مجموعه ادبيات انقالب اسالمی و دفاع مقدس و مجله ادبيات ماه، كتابهاي مجموعه مقاالت در زمينه هاي متعدد چاپ شده است. به عنوان نمونه مراجعه

شود.

41 ـ 19، ص 39، شماره مسلسل 1380مجله نامه فرهنگ، سال يازدهم، دوره سوم، بهار 

، سال دوم1387، بهن ماه 22سخنراني علمي در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در زمينه ادبيات انقالب اسالمي انتشار يافته در مجله ماه ادبيات شماره 

طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته و در دست اجرا

 در جشنواره1371 جلد شامل تحليل و نقد درباره ادبيات معاصر فارسي كه در سال 3مسئوليت و به اتمام رساندن طرح تحقيقاتي ريشه يابي ادبيات معاصر جديد (

بينالمللي خوارزمي برنده شد.)

همكاري در طرح بررسي قالبها و مضامين ادبيات معاصر به مسئوليت دكتر سيد مهدي رحيمي پايان يافته است

همكاري در طرح ادبيات داستاني فارسي دوره ميان دو جنگ جهاني با مسئوليت آقاي دكتر سعيد بزرگ بيگدلي پايان يافته است

همكاري با طرح ادبيات فارسي در دوره پس از جنگ جهاني دوم به مسئولين آقاي دكتر محمود فتوحي پايان يافته است

مسئوليت اجراي طرح تهيه گزارش ثانويه از ادبيات معاصر كه به اتمام رسيده است

همكار طرح ادبيات فارسي و گفتگوي تمدنها به مسئوليت آقاي دكتر مصطفي گرجي پايان يافته است

همكار طرح ارزشهاي جوانان و ادبيات فارسي

مسئول طرح يأس و اميد در ادبيات فارسي

همكار طرح زمينه ها و عناصر بومي گرايي در ادبيات عصر جديد فارسي

مسئول طرح بررسي و تحليل پيام هاي جهاني ادبيات فارسي

كتاب (نگارش و ترجمه)

)1384«بنيادهاي نثر معاصر فارسي»، انتشار به وسيله پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، تهران ، (

)1386«آيين آينه، تحليل سير تحول نماد پردازي در فرهنگ ايران و ادبيات فارسي»، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس (

)1388آيينههاي كيهاني، تحقيقي در نمادپردازي در غزليات شمس، انتشارات ريرا، (

جان جهان، پيامهاي جهاني ادبيات فارسي(در دست چاپ)

سبكشناسي ادبيات مقاومت انقالب اسالمي (در دست چاپ)

)1388كتاب نقدنامه، با همکاری مهدي سعيدي (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) (

)1389ادبيات فارسی، انقالب اسالمی و هویت ایرانی، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و جهاد دانشگاهی (

)1392نقد نامه با همکاری سعيد بزرگ بيگدلی و خيام جوکار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (

عناوين پايان نامه هاي دفاع شده و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي

کارشناسی ارشد

)1376ادبيات داستاني عهد قاجاريه با تأكيد بر داستانهاي عاميانه، سيدمحمد دشتي (

)1377سير تحول مضامين داستانهاي كوتاه جنگ، ليلي سليماني خواه (

)1378تحليل شعر اخوان ثالث، محمد شيرين بيان، (

)1378مقايسه درونمايه هاي شعر پروين اعتصامي و فروغ فرخزاد، آزيتا همداني (

)1379پيوند رئاليسم و سمبوليسم در شعر جنگ، همايون جمشيديان (

)1379تحليل انواع ادبي در شعر جنگ، قدرتاله طاهري (

1379تحليل آثار داستاني ابراهيم گلستان، عسگر عسگري حسنكلو، 

)1380تحليل آثار داستاني گلشيري، جالل فاطمي،( 

)1380مقايسه رئاليسم در آثار داستاني ساعدي و آل احمد، خدامي افشار، (

)1380تأثير ساختارشكنانه قرآن در مثنوي، مصطفي گرجي، (

)1380تحليل موسيقي شعر جنگ، پرند فياض منش، (



)1381تحليل رمانهاي شهرنوش پارسيپور، حسن حدادي، (

)1381مقايسه خواب ورؤيا در شاهنامه و مثنوي، عزيزاله حجاجي،( 

)1381آسيب شناسی شيوه هاي تربيتي صوفيه، احمد مالشاهی (

)1382ظرفيت نمايشي داستان خسرو و شيرين نظامي، زهرا حياتي، (

)1383بررسي نقش زن در رمانهاي معاصر فارسي، فريبا عابديني نژاد (

)1385، زهرا لرستاني (1382 تا 1368بررسي و تحليل نقد در ادبيات داستاني از سال 

)1385بررسي و تحليل تصاوير و مضامين مربوط به مسائل نفت در ادبيات داستاني ايران، فاطمه غالمي (

)1386تحليل شخصيت زن در رمانهاي سووشون دانشور و چالي قوشور اثر رشاد نورگن تگين، عايشه سوسار (

)1386بررسي و تحليل ذهن در آثار مولوي، عليرضا محمدي کله سر(

)1387مقایسه اثرپذیری از قرآن در اشعار بهار، صفارزاده و شفيعی کدکنی ، محمد بازرگان نژاد (

)1388نقد و تحليل روانشناختي شخصيتهاي شاهنامه، مجيد هوشنگي (

)1388نقد و تحليل آثار داستانی غزاله عليزاده، معصومه قليزاده (

)1388اسطوره در شعر جنگ، سميرا صادقياصل، (

)1388يأس و اميد در شعر شاعران عصر انقالب اسالمی، پروين اسماعيلپور بادفر (

)1388تحليل گفتمان غالب در رمانهای سيمين دانشور، سيد علی دسپ (

)1389تحليل جنبههای غنایی در روایتهای مثنوی موالنا، طيبه زرقانی (

)1389تحليل سبکی چند رمان معاصر، محدثه حميدزاده(

)1389بررسی و تحليل عناصر ادب عرفانی در شعر روایی دفاع مقدس، علی رجبی (

)1390نقد و تحليل افکار در آثار نيما یوشيج از دیدگاه مکتب فرانکفورت، خدایار صائب (

)1391مقايسه ي كاربرد اسطوره در قصايد ناصرخسرو، سنايي، انوري و خاقاني، عطيه مشاهري فرد(

)1391تحليل وجه عرفانی مناسبات اضداد در مثنوی مولوی، محمد ویسی (

)1391اسطوره در شعر کودک، احمد فرهنگ (

)1391، محمد عليجانی (32 مرداد 28بررسی و تحليل سير اسطوره گرایی در داستان نویسی معاصر با تاکيد بر داستانهای متاثر از کودتای 

)1391تحليل رمانيتزم در آثار کویریات دکتر علی شریعتی، عبدالرضا حسنی (

)1392تحليل گفتمانی رمانهای اسماعيل فصيح و محمدرضا کاتب در حوزه جنگ، علی دست خشگ (

)1392بررسی و تحليل تحوال انعکاس پست مدرنيسم در ادبيات داستان فارسی پس از انقالب اسالمی، فرهاد سنگانی (

)1392تحليل شعر قيصر امين پور، فاطمه اکبری(

دکتری

)1381گرايشهاي عمده رماننويسي فارسي پس از انقالب اسالمي، حسين هاجري (

)1383تشبيه در شعر معاصر، احمد رضايي جمكراني (

)1383مقايسه گفتگوي انسان و خدا در شاهنامه و مثنوي، معصومه خدادادي مهاباد (

)1384 درباره مثنوي، مصطفي گرجي (57بررسي وتحليل مقاله هاي فارسي از ابتدا تا 

)1385بررسي و تحليل سمبليسم در ادبيات داستاني معاصر ادبيات فارسي، علي نوري خاتونباني (

)1385مقايسه حماسهسرايي در ايران و هند با تكيه بر شاهنامه و مهابهارت، عليرضا صديقي (

)1386بررسي تأثير مولوي وفرقه مولويه در بوسني و هرز گوين ، سداد ديزدارويچ (

)1386مقايسه نقد ادبي در ايران معاصر و كشورهاي عربي، محمد علی القضاه (

) (راهنماي دوم)1388بررسي و تحليل نشانه ـ معناشناختي متن كالمي و تصوير در متون ادبي، محمد هاتفي (

)1388تحليل خواب و رويا در مثنوي، آمبرتو چكيتي (

)1389مقایسه ایلياد و ادیسه هومر با شاهنامه فردوسی، حجت عباسی(

)1389تحليل جهان درون و برون و مثنوي مولوي، باسل ادناوي (

)1390بررسی و تحليل چندآوایی در مثنوی مولوی، مریم رامين نيا (

) (راهنمای دوم)1390بازنمایی مرگ در موج نو سينماي ایران، نادیا معقولی (

)1391تحليل گفتمانی داستان های سيمين دانشور و نظام فرهنگی ایران، موسی کرمی (

)1391بررسی و تحليل زبان و ادبيات فارسی بر زبان و ادبيات آلبانيایی، عبدهللا رجبی (

)1391بررسی عوامل و عناصر بومی گرایی در رمان های معاصر ایران و ترکيه، عایشه سوسار (

)1393بررسی و تحليل تطبيقی نگرش های موالنا و نيچه براساس روایت های تمثيلی و رمزگانی، مجيد هوشنگی(

عناوین پایان نامه ها و اسامی دانشجویان تحت مشاوره

کارشناسی ارشد

)1378تصويرگري در مثنوي، مجتبي اميري،( 

)1379تحليل هشت رمان جنگ، فاطمه فياض منش، (

)1379نمادگرايي در شعر انقالب اسالمي، احمد رضايي جمكراني،( 

)1380، سيدهنرگس رضايي، (1370-80داستان كوتاه 

)1380تحليل حماسه شهنشاهنامه صبا، محسن پورمختار، (

)1381ادبيات داستاني در مطبوعات پس از انقالب، ناهيد تهراني ثابت، (

)1381شرح سوانح احمد غزالي، سيده اكرم موسوي، (

واژگان پايه در شعر كودكان، پس از انقالب اسالمي، شايا محمدي رفيع

بررسي و تحليل مناسبات نسلي در رمانهاي معاصر فارسي اشرف السادات هاشمي نژاد

)1388اسطوره در رمان جنگ، ربابه يزداني (

)1388بررسی و تحليل آثار نادر ابراهيمی، حميد صالحی (



)1391تحليل انعکاس نارضایتی در ادبيات داستانی معاصر پس از اصالحات ارضی، مهدیه مرادی (

)1392 با تکيه بر ...، زهرا آراسته (1332-1357نقد و بررسی رمان مدرن فارسی از سال 

)1392بررسی و تحليل اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی، مریم کریمی (

)1392)، آرزو سليمانی کل تپه (40-50تحليل انعکاس اصالحات اراضی در داستانهای برجسته معاصر (

دکتری

)1380بررسي و تحليل منابع مربوط به شاهنامه، محمد طاهري، (

)1380زن در ادبيات انقالب اسالمي، سيده زهرا موسوي سراجاري، (

)1380سبك غزل سعدي، نعمت هللا ايران زاده، (

)1380منظومه هاي غنايي معاصر از مشروطه به بعد، عبداالمير چناري، (

)1380مقايسه حماسه در آثار متنبي و فردوسي، وحيد سبزيان پور، (

)1383ناتوراليسم در ادبيات داستاني معاصر، عبدهللا حسنزاده ميرعلي ( 

)1383جريان هاي شعر فارسي پس از انقالب اسالمي، قدرتا طاهري (

)1385بررسي و تحليل درون مايه هاي اجتماعي در شعر معاصر، غالمعلي زارع (

)1386مقايسه انسان كامل از ديدگاه بيدل و حافظ، عبدالغفور آرزو، (

)1388انگارههاي مستشرقان در درام شرق، وحيد يوسفيان كناري (

)1388ظرفيتهاي نمايشي غزليات شمس و مثنوي، زهرا حياتي (

)1389بررسي و نقد تطبيقي داستانهاي صادق چوبك، جاللآلاحمد، سيميندانشور و پريم چند از نظر درونمايه. محمد قاسم احمد (

)1389، سيد علی قاسم زاده (67 تا 78تحليل کيفيت انعکاس روایتهای اسطوره ای ایرانی در رمانهای برجسته فارسی از 

)1390نقد و بررسی جنبه های سوررئاليستی در حکایات عرفانی منثور تا قرن هفتم، عليرضا اسدی (

)1390سویه سياسی مواجهه خود و دیگری در آثار آل احمد، گيتی پورزکی (

)1391تضمنات سياسی در آثار نيما یوشيج (

)1391نقد اجتماعی رمان افغانستان، محمد امين زواری (

)1391تحليل پویایی اسطوره در روابط بين متنی، مهرداد اکبری گندمانی (

)1392پيامدهای فرهنگی گفتمان پست مدرن در ادبيات داستانی ایران، ابولفضل سعيدی (

)1392تبيين جامعه شناختی "توليد" و "محتوای" ادبيات داستانی در دهه چهل و پنجاه شمسی، اصغر احمدی(

بررسی و تحليل آراء زیبا شناسی مولوی با تاکيد بر نظریه زیبایی شناسی افالطون و فلوطين

دروس تدریس شده

کارشناسی ارشد

معاصر 2مثنوي  ادبيات  مرسل 3ـ  نثر  نگارش 5ـ شاهنامه 4ـ متون  آيين  ادبيات كالسيك و معاصر 6ـ  با فرهنگ و  آشنايي  عرفاني8ـ سمينار 7ـ  نثر  متون  ـ 

- روش تحقيق12- سبك شناسي 11- نقد ادبي 10ـ ادبيات انقالب اسالمی 9(كشفالمحجوب و رساله قشيريه و كيمياي سعادت) 

دکتری

- نقد ادبي3ـ تحقيق در متون حماسي و قهرماني 2ـ روش تحقيق در ادب فارسي 1

سایر فعاليتها

 همايش بين المللي در كشورهاي مختلف در جهان10شركت در بيش از 

 دانشگاه جهان12سخنراني در بيش از 

 كارگاه فني و تخصصي در زمينه هاي ارزيابي كيفيت آموزشي دانشگاه و ارتقاء سطح مديريت علمي در دانشگاه18اجراي بيش از 

 تاكنون در حوزه نظارت و ارزیابی و مميزی76 كارگاه در دانشكدههاي مختلف طي سالهاي 30مديريت و نظارت بر اجراي بيش از 

عضويت در شوراي سياستگداري سمينار بين المللي توسعه وامنيت

 و تقدير از رياست محترم جمهور72برنده شدن در جشنواره خوارزمي سال 

مجري طرح تشكيل پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

 وتقدير از طرف معاون اول رياست جمهور75برگزيده شدن در جشنواره انتخاب پايان نامه هاي برتر دكتري به عنوان نويسنده پاياننامه برتر سال 

1383برگزيده شدن به عنوان استاد راهنماي برتر كشور در رشته زبان و ادبيات فارسي در سال 

 پايان نامه و رساله اي6 همايش بين المللي و ملي و تقدير به همين دليل از طرف چند معاون رئيس جمهوري و چند تن از وزرا و همچنين بيش از 10مديريت بيش از 

اند.كه با راهنمايي بنده به سرانجام رسيده اند جزء پژوهش هاي برتر و برگزيده سالهاي مختلف انتخاب شده

تدريس در دوره هاي دانش افزايي استادان زبان و ادبيات فارسي در چند كشور جهان

 كشور جهان از جمله تركيه، كانادا، آلباني، بوسني، هرزگوين، بنگالدش، هند، اردن، سوريه،10راهنمايي رساله دكتري و پايان نامه هاي ارشد دانشجويان بيش از 

سنگال و ....

تدريس در دوره هاي دانش افزايي رشته زبان و ادبيات فارسي براي استادان بيش از بيست كشور جهان

سایر فعاليتها

) به مناسبت برنده شدن در جشنواره خوارزمي (رتبه سوم تحقيقات كاربردي در پنجمين جشنواره1372دريافت لوح تقدير از رياست جمهوري اسالمي ايران (سال 

بابت طرح «ريشهيابي ادبيات عصر جديد»)

دريافت لوح تقدير مشترك از جناب آقاي دکتر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و دكتر علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي به عنوان استاد راهنماي برگزيده

1384سال 

دريافت لوح تقدير از معاون اول رياست جمهوري جناب آقاي دكتر حسن حبيبي بابت كسب رتبه سوم پاياننامه مقطع دكتري با موضوع «تحقيق در نمادهاي مشترك

حماسي و عرفاني در ادبيات فارسي با تأكيد بر شاهنامه و آثار مولوي»

دريافت تقديرنامه از حجت االسالم محسن قمي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

دريافت لوح تقدير از فرماندهي محترم نيروي مقاومت بسيج سردار پاسدار عليرضا افشار بابت ارائه مقاله در اولين يادواره شهيد سيد حسين علمالهدي و شهداي

دانشجوي كشور

دريافت لوح تقدير از معاون فرهنگي و رئيس محترم بنياد حفظ و آثار دفاع مقدس جناب آقاي مهدي چمران بابت ارائه مقاله به كنفرانس حفظ آثار فرهنگي و معنوي

دفاع مقدس



دريافت تقديرنامه از معاون اطالعات علمي و نوآوريها، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بابت كسب رتبه سوم در جشنواره خوارزمي براي رساله دكتري

1385استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس در سال 

1385پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 

لوح تقدير از معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ملي جوانان در اولين فراخوان گزينش آثار برتر مطالعات جوانان

تقدير از رئيس مركز منطقهاي اطالعرساني علوم و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري بابت رتبه اول مجله پژوهش زبان و ادبيات فارسي در سامانه الكترونيكي

ISC، 1388نشريات 

1387دريافت لوح قلم زرين نويسندگان ايران سال 

1388برنده جشنواره جالل آل احمد 

1387برنده جايزه كتاب فصل 


