
 

 

 
 

 باسمه تعالی

 

 رزومه 

   قذرت اهلل طاَری   وام ي وام خاوًادگی ۺ

 سًابق تحصيلیۺ -1

 تخصص رشتٍ تحصيلی سال اتمام شريع  سال شُر/کشًر وام داوشگاٌ مذرک

 دوترا 

 وارؼٌاظی ارؼذ 

 وارؼٌاظی 

 تربيت مذرس

 تربيت مذرس

 شُيذ بُشتی

 تُران/ایران

 تُران/ایران

 تُران/ایران

1۳۷۸ 

1۳۷۶ 

1۳۷۲ 

1۳۸۳ 

1۳۷۸ 

1۳۷۵ 

 زبان ي ادبيات فارسی

 زبان ي ادبيات فارسی

 زبان ي ادبيات فارسی

 ادبيات معاصر ي وقذ ادبی

 داوشيار مرتبٍ علمیۺ    داوشگاٌ شُيذ بُشتی عضَّيأت علوی 

 

  ۺيضعيت کىًوی -۲

    تا وٌَى ۱۳۹۳ از ظالۺ   يارداًؽ هرتبِ علویۺ 

   وٌَى تا ظالۺ ۱۳۸۳  از ظالۺ (ظابمِ تذريط )پصٍّػ      
 
 

 ۺدر اوجمه َا ي َيأت تحریریٍ سًابق عضًیت -۳

   (رور ؼَدٍ ظٌَات عضَيت ّا  ّای علوی )ًام اًجوي عضَيت در اًجوي 
 تا وٌَى ۱۳۹۰از ظال  عضَ ّيأت هذيرُ اًجوي اظتاداى زباى ٍ ادبيات فارظی ايراى -
 عضَ ّيأت هذيرُ اًجوي ادبيات داظتاًی ايراى -
 رٍيج زباى ٍ ادبيات فارظیعضَ اًجوي ت -
 (عضَ ّيأت تحريريِ هجلِ پصٍّػ ّای ادبی )ٍابعتِ بِ اًجوي اظتاداى زباى ٍ ادبيات فارظی -

 (عضَ ّيأت تحريريِ هَلَی پصٍّی )ٍابعتِ بِ داًؽگاُ ؼْيذ هذًی آرربايجاى -

 عضَ ّيأت تحريريِ هجلِ ادبيات هعاصر پصٍّؽگاُ علَم اًعاًی ٍ هطالعات فرٌّگی  -

 يأت تحريريِ هجلِ تاريخ ادبيات داًؽگاُ ؼْيذ بْؽتی عضَ ّ -
 
 

  -تْراى، ٍلٌجه، داًؽگاُ ؼْيذ بْؽتی، داًؽىذُ ادبيات ٍ علَم اًعاًی آدرض هحل وارۺ

                        ۰۹1۲۵۹۰۲۷۴۹                  تلفي ّوراُۺفاوطۺ                           ۲۹۹۰۲۴۳۶ تلفي هحل وارۺ 

                                                                                   

 امضاءۺ                      

 سًابق اجرایی -۴

 ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۰ -هذير گرٍُ پصٍّؽی زباى ٍ ادبيات فارظی پصٍّؽگاُ علَم اًعاًی جْاد داًؽگاّی -



 

 ۱۳۸۹ -۱۳۸۵ -هذير گرٍُ علَم اًعاًی داًؽگاُ ّای پيام ًَر اظتاى لسٍيي -

 هعاٍى آهَزؼی داًؽىذُ ادبيات ٍ علَم اًعاًی داًؽگاُ ؼْيذ بْؽتی  -

 

 مقاالت علمی ي پژيَشی 

 

 ۱۳۸۳ -بازتاب تفىر يًَاًی، ايراًی ٍ اظالهی در تأٍيل ظْرٍردی از داظتاى رظتن ٍ اظفٌذيار -۱

 ۱۳۹۱, (ظبه ؼٌاظی رٍايت در ؼعر اخَاى ثالث )با تاويذ بر ًمذ رٍايی ًؽاًِ ّا -۲

 ۱۳۹۰بررظی هؽخصِ ّای زباى گفتاری در جرياى ّای ؼعری هعاصر از دٍرُ هؽرٍطِ تا ؼعر جٌگ , -۳

 ۱۳۹۲ -یهحوَد دٍلت آباد ِيدر آثار اٍل یذئَلَشيا یرد پا -۴

 ۱۳۹۰ -بررظی هؽخصِ ّای زباى گفتاری در جرياى ّای ؼعری هعاصر -۵

 ؼوط تبريسی ٍ تفعيرّای بذيع اٍ از آيات لرآى -۶

 ۱۳۹۰ -طار برای هؽىالت فىری اًعاى هعاصرپيام ّای جْاًی ع -۷

 ۱۳۹۰ -بررظی عٌاصر غيرزباًی در ؼعر گفتار -۸

 ۱۳۸۹ -ؼْعَار ايواى در ديذگاُ عطار ًيؽابَری ٍ ظَرى وی ير وگَر -۹

 ۱۳۸۹ -رٍايت ؼٌاظی ًؽاًِ ّا در افعاًِ ًيوا -۱۰

 ۱۳۸۹ -ظفرًاهِ ًَيعی ٍ بازتعريف َّيت ايراًی در تصادم فرٌّگی با غرب -۱۱

 ۱۳۸۹ -زافريٌی رٍايت ّای وْي در ؼعر هعاصر ايراىهٌطك با -۱۲

 ۱۳۸۸ - زباى ٍ ًَؼتار زًاًِ؛ ٍالعيت يا تَّن؟ -۱۳

 ۱۳۸۸ -ًمذ رٍايت ؼٌاظاًِ هجوَعِ ظاعت پٌج برای هردى دير اظت -۱۴

 ۱۳۸۸ -هؽخصِ ّای ادبی ؼعر گفتار -۱۵

 ۱۳۸۸ -بررظی رابطِ زهاى ٍ تعليك در رٍايت پادؼاُ ٍ وٌيسن -۱۶

 ۱۳۸۷ -ی ظٌايیاصالت تجربِ در غسل ّا -۱۷

 ۱۳۸۷ -ًمذ بيٌا هتٌی ظِ اثر ادبی هعخ، وَری ٍ ورگذى -۱۸

 ۱۳۸۷ -بررظی عٌصر زهاى در هٌظَهِ ّای رٍايی هعاصر -۱۹

 ۱۳۸۴ -پعت هذرًيعن ٍ ؼعر هعاصر ايراى -۲۰

 ۱۳۸۳ - ًگاّی اًتمادی بِ ظاختار داظتاًی هٌطك الطير -۲۱

 ۱۳۹۰ -در آثار داظتاًی ابراّين گلعتاى ۱۳۳۲هرداد  ۲۸وَدتای  -۲۲

 ۱۳۹۰ -بررظی عولىرد رٍايت در اؼعار ًيوا با تاويذ بر ًؽاًِ ؼٌاظی لمٌَض -۲۳

 ۱۳۹۰ -بررظی اًتمادی ؼعر حجن بر هبٌای رٍايت ؼٌاظی اؼعار يذاهلل رؤيايی -۲۴

 ۱۳۹۱ظير ادبيات زًاى در ايراى از ابتذای هؽرٍطِ تا پاياى دِّ ّؽتاد , -۲۵

 ۱۳۸۳ – ًگاّی اًتمادی بِ ظاختار داظتاًی هٌطك الطير -۲۶

 ۱۳۹۰ –تحليل رظالِ الطير ؼيخ اؼراق بر پايِ رٍايت ؼٌاظی  -۲۷

 ۱۳۹۱زًذگی خصَصی هَالًا در اليِ ّای پٌْاى ًخعتيي داظتاى هثٌَی , -۲۸

 ۱۳۹۱تحليل اًعاى آرهاًی در رهاى رٍی هاُ خذاًٍذ را ببَض , -۲۹

 ۱۳۹۲ّرٍلذ بلَم ,« اضطراب تاثير»رابطة ًيوا با ظعذی براظاض ًظريِ  -۳۰

 3فرم شماره 
 (3)ماده 

 

 3فرم شماره 
 (3)ماده 

 

 3فرم شماره 
 (3)ماده 

 



 

 ۱۳۹۲اى آرهاًی در رهاى ظوفًَی هردگاى ,بررظی ٍ تحليل اًع -۳۱

 ۱۳۸۷ - در هثٌَی« اعرابی درٍيػ»بررظی عٌصر زهاى در رٍايت با تأويذ بر حىايت  -۳۲

 

 مقاالت علمی تريیجی  
 

 

 ۱۳۸۴ -همايعِ داظتاى پير چٌگی هَالًا ٍ ظِ تار آل احوذ -۱

 ۱۳۸۹ -بازتاب گفتار ٍ وردار هؽايخ در هثٌَی ٍ آثار هٌثَر هَالًا -۲

 ۱۳۸۶ -ًؽاًِ ّای زباى هؽَغ در ادبيات داظتاًی هعاصر -۳

 ۱۳۸۹ -ابسار ؼٌاخت ٍ هاّيت خذاًٍذ در دظتگاُ فىری عطار ٍ ظْرٍردی -۴

 ۱۳۸۹ -راُ آيٌذُ باز اظت؛ هعرفی ٍ ًين ًگاّی بِ ًمذ وتاب داظتاى وَتاُ در ايراى -۵

 ۱۳۸۹ -ظٌگ فرغ ّسار ظالِبر  -۶

 ۱۳۸۶ -ؼاعری وِ اؼيا را پر از ؼعر هی وٌذ -۷

 ۱۳۸۷ -چؽن اًذاز ادبيات اًمالب اظالهی  -۸

 ۱۳۸۵  -ديي اظالم بِ عٌَاى يىی از عٌاصر هْن ؼىل گيری ادبيات فارظی -۹

 ۱۳۸۴ – رٍايت ّای عطار -ياًِ غسلًمذ ٍ تحليل ظاختار گرا -۱۰

  ۱۳۸۳ - ّای ظياظی، اجتواعی ٍ فرٌّگی هجوَعِ داظتاًی ؼْری چَى بْؽت ًمذ ٍ بررظی درًٍوايِ -۱۱

 ۱۳۸۳ -ْای طٌسآهيس زباًی ابَظعيذ در اظرار التَحيذبازي -۱۲

 

 مقاالت َمایش َا

 
 

 

 ۱۳۸۷ -تحليل اًمالب ادبی ًيوا بر اظاض ًظريِ تاهط وَّي -۱

 ۱۳۸۹ -جرياى ّای فعال ؼعری هعاصر در عصر اًمالب اظالهی -۲

 ۱۳۹۰ -ؼْعَار ايواى در ًظريِ عطار ٍ وی ير وگَر -۳

 ۱۳۹۲ -هَالًا هاّيت زباى ٍ هحذٍديت آى در ًظريِ -۴
 

 

The Hermeneutical attitude on one of Mewlana,s narrative Ghazal- ۲۰۰۹  

The Reasons of the lake of basic thouth in Hindi Style- ۲۰۰۸ 

 کتاب َای تأليفی

 ۱۳۹۳(باًگ در باًگ )جرياى ؼٌاظی ؼعر هعاصر -

 ۱۳۹۲ (ت هثٌَیرٍايت ظر دلبراى )بازجعت تجارب ؼخصی هَالًا در توثيال -

 ۱۳۹۵ -اصَل ٍ هباًی پصٍّػ در زباى ٍ ادبيات فارظی  -
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 3فرم شماره   
 (3)ماده 

 

 3 فرم شماره  
 (3)ماده 

 

 3فرم شماره   
 (3)ماده 

 

 3فرم شماره 
 (3)ماده 

 

 3فرم شماره   
 (3)ماده 
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