
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشکده 

 زبان و ادبیات



 

 

 محمدمهدی مقیمی زادهدکتر 

 دکترای  زبان و ادبیات فارسی 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

 عضو هیات علمی بنیاد دایره المعارف اسالمی

 

آموختۀ  دکتۀری زبۀان و ادبیۀات فارسۀی       زاده، دانش محمدمهدی مقیمی

از رسۀۀال  خۀۀود بۀۀ  راهنمۀۀایی اسۀۀتاد دکتۀۀر  قۀۀی    ۲۹۳۱اسۀۀک کۀۀ  در 

او هۀۀا اکنۀۀون بۀۀ  عنۀۀوان عضۀۀو هی ۀۀک علمۀۀی در رۀۀروه ادبیۀۀات فارسۀۀی در بنیۀۀاد   . پورنامۀۀداریان دفۀۀاد کۀۀرد

وی همچنۀی  در  ۀدوی  و  ۀفلیج ماۀادات     . مشغول ب  کار اسک( دانشنام  جهان اسالم)المعارف اسالمی  دایره

ای و علمی،  ا کنۀون   دانشنام  افزون بر مقاالت . نقش دارد( در دسک انتشار)دوم و سوم دانشنام مطبوعا ایران 

، نوشۀت   (۲۹۳۱ هۀران  )و  رجمۀ  اسۀتعاره   ( ۲۹۳۱ هران )یک اثر  فلیفی با عنوان استعاره در بالغک اسالمی 

دیوید پانتر، ب  قلا وی منتشر شده اسک و همچنی  آثار دیگری چۀون دریۀافتمت  و واکۀنش خواننۀده را زیۀر      

 .چاپ دارد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمدجعفر محمدزادهدکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیدکترای 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

 :سوابق

 عضو شورای اطالع رسانی دولت 

 مدرس ارتباطات دانشکده خبر 

 رییس دفتر و مشاور معاون اول رییس جمهور

 ”گفتارسبز“مدیرمسئول هفته نامه  

 رسانی دفتر رییس جمهورعاون ارتباطات و اطالع م

 رسانی وزارت ارشاد دولت دهم معاون امور مطبوعاتی و اطالع 

 دیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشورم



 

 

 علی قیدیدکتر 

 زبان و ادبیات فارسی دکترای 

 از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

6531: متولد

مدیر دبیرستان انرژی اتمی قزوین، مسئول گروه علوم انسانی دبیرستان انرژی اتمی تهران، استاد مدعو 

 .دانشگاه صنعتی شریف

 :سوابق اجرایی و آموزشی

انرژی اتمی، عالمه )نامه و موالنا در بهرتین مدارس تهران ادبیات، متون عرفانی، ادبیات معاصر، حافظ، شاهسال ندریس  53ـ 

 6533از سال ...( حلی، روزبه، مفید، شهید دانش و 

 ر دانشگاه صنعتی شریف شناسی، ادبیات عرفانی، حافظ و ادبیات معاصر دهای مولویـ تدریس ادبیات عمومی و کرسی

 6531یت رشتة علوم انسانی در دبیرستان انرژی اتمی از سال ـ مدیر

 6531ـ مدیریت دبیرستان انرژی اتمی قزوین از سال 

ناپذیری آن در متون نثر عرفانی تا قرن پذیری یا بیانبررسی مفهوم سر و بیان)سرّ و بیان »نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان

 .نامه دکتر پورجوادیدر انتظار چاپ در جشن زیر نظر دکتر پور نامداریان؛« (هفتم

زیر نظر دکتر پور نادارریان و مشاوره دکتر « های تربیتی نزد موالناها و روشنقد و تحلیل اندیشه» نامه دکتری با عنوان ـ پایان

 .شهرام پازوکی و دکتر هادی وکیلی

 .وهشی گوهر گویای دانشگاه اصفهانچاپ شده در نشریة علمی ـ پژ« الدین؛ مرید مرادپرورحسام»مقاله 

 .نامه پژوهشگاه علوم انسانیمنتشرشده در نشریة علمی ـ پژوهشی کهن« آثار و نتایج عشق از نظر موالنا»مقاله 



 

 

 جلیل شاکریدکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیدکترای 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 

 

 

 :سوابق

 گروه زبان و  ادبیات فارسی دانشگاه ولیعصر رفسنجان مدیر

 نماینده کارگروه صالحیت علمی جذب گروه دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 نماینده گروه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 تدریس در دانشگاه پیام نور واحد کرج

 گاه ولیعصر رفسنجانتدریس در دانش



 

 

 دکتر ثریا پناهی

 دکترای زبان و ادبیات فارسی 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

 از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 :سوابق

 82/11/1431:  متولد

 در گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره 13، استادیار پژوهشی، پایة فرهنگستان زبان و ادب فارسیعضو هیئت علمی 

 (8دبیرستان شهیدفیاض بخش منطقه )  1411ـ دریافت دیپلم در رشتة علوم تجربی، 

 (آزاداسالمی، واحد تهران مرکزی) 1411ـ دریافت کارشناسی در رشتة زبان و ادبیات فارسی، 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1413شناسی همگانی،  ارشد در رشتة زبان ـ دریافت کارشناسی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1433دریافت دکتری در رشتة زبان وادبیات فارسی، -

 (تاکنون 1418از مرداد ) شروع همكاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی  -

 ( 1431سال ) سی پژوهشگر برترگروه دانشنامه شبه فاره فرهنگستان زبان و ادب فار -

 .تاکنون و ویراستار و مولف 1421مسئول بخش دستور و زبانشناسی در گروه  دانشنامة شبه قاره از سال  

 فرهنگستان زبان و ادب فارسیمدیر داخلی مجلة علمی ـ پژوهشی نامة فرهنگستان در واحد نامة فرهنگستان در 

(1413-1421.) 



 

 

 دکتر امیر داورپناه

 دکترای زبان و ادبیات فارسی 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

 

حاوز   . انساانی و مطالعااتِ فرهنگای اسا     آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی از پژوهشگاهِ علومِ  امیر داورپناه، نخستین دانش

منزلای بار   »کتاا   . شناسی ادبیّات و نقدِ ادبی اسا   محمّدِبلخی، جامعه مطالعات و تحقیقاتِ او ادبیّاتِ عرفانی و موالنا جالل الدین

 .های مثنوی، از آثار منتشر شد  ایشان اس  اندیشه وار   شرح« بوی نافه



 

 

 ابوالفضل خطیبیدکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیدکترای 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی از

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 :سوابق

است کهه اکنهون    فارسی و پژوهشگر زبان و ادب پژوه شاهنامه نویسنده، گرمسار در ۹۳۳۱اردیبهشت  ۵۲زاده ی ابوالفضل خطیب

سها    خطیبهی در  .نویسهی اسهت   و مشاور علمی گروه فرهنگ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، عضو هیئت علمیاستادیار با درجه

 ۹۳۳۱–۹۳۳۲ههای   در سها   .زاده شهد  شهرسهتان گرمسهار   در آرادان از توابه   اکبر علیروستای امامزاده  خورشیدی در ۹۳۳۱

–۹۳۱۱ههای   گذرانهد و در سها    پژوهشگاه علوم انسهانی  های باستانی ایران در دوره کارشناسی ارشد را در رشته فرهنگ و زبان

از رساله دکتری خود  ۹۳۱۱آذر  ۵۲سپری کرد و در  در همان پژوهشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی دوره دکتری را ۹۳۱۱

  .دفاع کرد "های الحاقی شاهنامه بررسی انتقادی مهمترین قطعات و بیت "باعنوان

نامهه ایهران   " و معهاون سهردبیر مهلهه    فرهنگسهتان زبهان و ادب فارسهی    نویسی خطیبی عضو هیئت علمی و معاون گروه فرهنگ

 و مههه ت تصییههی ادبههی بههوده و در ههها دانشههنامه در شههاهنامه ، نگارنههده بههی  از قههد مقالههه علمههی بههه ویههژه دربههاره"باسههتان

 .است در جلد هفتم همکاری داشته ج   خالقی مطلق با شاهنامه تیحیح

 بهه خها ر مقالهه    ۹۳۱۱های خطی در سوم آذر مهاه   در آیین بزرگداشت حامیان نسصه جایزه حامیان نسخ خطی کننده او دریافت

 .است بوده "ق.  ه ۴۹۱فلورانس : ترین نسصه اقالت کهن"

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_(%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_(%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82


 

 

 محمدرضا ترکیدکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  تهراندکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 

 

 :سوابق

فارسری  شاعر، نویسنده، متررم،، محقرق ادبری، دانشریار  رروه زبران و ادبیرات        ( ، آبادان۷۴۳۷خرداد  ۷۱زاده ) محمدرضا ترکی

 .، و عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی استتهران دانشگاه

 (۷۴۳۱–۷۴۱۱)سردبیر فصلنامه شعر 

 (۷۴۱۱–۷۴۱۱)دبیر تحریریه فصلنامه وقف، میراث ماویدان 

 (۷۴۳۷–۷۴۱۱)مدیر رادیو فرهنگ 

 :کتاب ها

 ۷۴۳۱طرح آینده، : تهران(. مقاالتی پیرامون ادبیات و پیشینه رادیو)واژه تا صدا از 

 ۷۴۳۱علمی و فرهنگی، : تهران(. سلمان فارسی به روایت متون فارسی)پارسای پارسی 

 ۷۴۳۱سخن، : تهران(. ی ادبیات مقاله و یادداشت در زمینه ۵۵)پرسه در عرصه کلمات 

سرخن و  : تهرران . شناسران ایرن روز رار    شناسی معاصر از رهگذر بررسری هترت ا رر از خاقرانی     خاقانیفراز و فرود : نقد صیرفیان
 ۷۴۳۳پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 ۷۴۳۵، (سمت)ها  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران. پیشگامان شعر فارسی

http://www.daneshchi.ir/culture-tehran/
http://www.daneshchi.ir/culture-tehran/


 

 

 فریدون اکبری شلدرهدکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی

 :سوابق

فرهنگستان زبان استان مازندران، عضو  در شهرستان ساری دودانگه از توابع بخش شلدره متولد روستای اکبری شلدره فریدون

مسروو    اکبرری شرلدره   دکترر  . است های درسی ریزی کتاب و ادب فارسی و ریاست گروه زبان فارسی سازمان پژوهش و برنامه

امروزه به دلیل داشتن چند چهرره ی فرهنگری، دانشرگاهی و     شلدره روستای. .نیز بوده اند دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش

  .فریم خوانده می شود رهنگ شهرف های علمی و تحقیقاتی آنان، مرکز فرهنگی و فعالیت

و « اارر داسرتانی سرنتی    ۱۱راویران آارارم معرفری    ». فریدون اکبری دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشرگاه شرهید بهشرتی دارد   

 .نام دو کتابی است که به قلم فریدون اکبری منتشر شده است« اار داستانی سنتی ۹طوطیان شیرین گفتارم معرفی »

https://mojbaz.com/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88/
https://mojbaz.com/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88/


 

 

 غالمرضا دهبددکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 :سوابق

  دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسیتدریس 

  رشته زبان انگلیسیساخت زبان فارسی برای دانشجویان تدریس 

  تدریس تاریخ زبان فارسی برای رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 آموزش ایین نگارش اداری و گزارش نویسی برای کارکنان دانشگاه ازاد و مدیران موسسات و کارخانه ها

  3131استاد برگذیده واحد در سال 



 

 

 سیده مریم سیداندکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 تهراندکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 

  استادیار دانشگاه صنعتی شریف

 

 :سوابق

  شریف صنعتی دانشگاه شناسی، زبان و ها زبان مرکز علمی هیئت عضو

  )کنون تا 9818 بهمن از( شریف صنعتی دانشگاه نشریات بر ناظر کمیتۀ عضو

 تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه وقت تمام ژوهشگرپ

 تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه تهران، تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج



 

 

 سعید مزروعیان

 زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

 

فارغ التحصیل مقطع کارشناسیی ارشید رشیت      9631متولد سال  اینجانب سعید مزروعیان
 . زبان و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستم

های میرتط    در کد رشتهبنده با توجه به تحصیل در رشت  علوم تجربی در مقطع دبیرستان 
در دانشگاه رازی  9611سراسری شرکت کردم و نهایتاً در سال با همان رشته در آزمون 

و مراحل آموزش را تا اخیذ میدرک کارشناسیی در آن دانشیگاه ریی کیردم و        کرمانشاه و رشت  علوم اقتصاد نظری پذیرفته شدم
ا توجه به عالیی  دییری    های گوناگون ب به علتای سه ساله  پس از وقفه. حصیل شدمدر رشت  مزبور فارغ الت 9611نهایتاً در سال 

در آزمیون کارشناسیی    961بیا کسیب رتطی      9611و در سال  تصمیم به ادام  تحصیل در رشت  زبان و ادبیات فارسی گرفتمخود 
اینجانب در رول دو سال تحصییل  . ارشد رشت  زبان و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پذیرفته شدم

 :پژوهشی با مشخصات زیر شدم-بور موف  به انتشار دو مقال  علمیخود در مؤسس  مز

نامی    عرفانی، منتشر شده در کهی   اشعار بر تأکید با گوی پارسی شاعران شعر در «ترانی ل » و «ارنی» کاربرد موضوعی تحلیل -9
یوسف محمیدنژاد عیالی زمینیی بیه      که با همراهی آقای دکتر( 81پیاپی ) 9، شمارۀ 9611ادب پارسی، سال دهم، بهار و تابستان 

 .نگارش درآمد

در فصیلنام    آمادۀ انتشیار دعوی،  مستهلک و معنی مستغرق» حالج به هجویری اعطایی لقب در بغدادی جنید های آموزه تاثیر -8
 با همکاری سرکار خانم دکتر زهرا پارساپور شناختی، علمی ادبیات عرفانی و اسطوره

با « یای بیان خواب در متون فارسی دری گیری و موارد کاربرد بررسی تاریخی و تططیقی روند شکل»ای تحت عنوان  همچنی  مقاله
 .شناخت در حال داوری است ام که در مجل  زبان زاده نگاشته همکاری خانم دکتر بهجت قاسم

در تیاری   « هفتم تا چهارم قرن از عرفانی نثر متون در حالج خصوص در صوفیه های دیدگاه تاریخی تطور»نام  بنده با عنوان  پایان
و به راهنمایی سرکار خانم دکتر زهرا پارساپور و مشاورۀ سرکار خانم دکتر سیده مریم عیاملی رضیایی بیا نمیرۀ      9611/  1/ 91

زادۀ نییری در حیال    عالی دفاع شد و به توصی  اساتید محترم راهنمیا و مشیاور و نییز اسیتاد داور آقیای دکتیر محمدحسی  حسی         
 .هستم برای انتشار در قالب کتاب آن گریبازن

تری رشت  زبان و ادبیات فارسی سال جاری در دانشگاه عالمه رطارطیایی پذیرفتیه شیدم و    در پایان گفتنی است بنده در آزمون دک
 .در حال حاضر در حال تحصیل هستم



 

 

 سعید لیاندکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  خوارزمیدکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 

 

 :سوابق

 ، 0838 -0831مرکز نشر دانشگاهی، « فرهنگ فارسی»همکاری با گروه 

 ، 0831 - 0833، «ی بهارستان نامه»ویراستار مجله 

 عضو گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

 .پژوهشگر متون کهن و مؤلف مقاالت متعدد در عرصه ادبیات

 :گزیده آثار

 ،0831، 0نویسی، شماره  ، فرهنگ«ضرورت توجه به صورت های شکسته در فرهنگ های فارسی»

 ،0831، 081، کتاب ماه ادبیات، شماره «حافظنقد نظر دکتر علی رواقی در تصحیح بیتی از : نکال یا زگال؟»

 ،0833، برگزیده جشنواره نقد کتاب در بخش علوم و فنون، 153و  153، جهان کتاب، ش«همه چیز  تقریباً تاریخچه»

 .0838، 81  ، آینه میراث، ضمیمه«های سعدی بررسی و نقد غزل» 

 



 

 

 سپیده یگانه دکتر 

 از زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 (س)الزهرا دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 

  (س)الزهرااستادیار دانشگاه 

 :سوابق

 (5931از مهر )اینده ی پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی نم

 (5931از مهر )زبان و ادبیات فارسی در سایت نماینده ی گروه   

 (س)؛ دانشگاه الزهرا 5931/ 15/  72و  72، مورخ «تاریخ حج در پویه ی »علمی و اجرایی همایش بین المللی  عضو کمیته ی 

 (تا کنون 31از مهر )کمیته ی تخصصی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی   عضو 

 (تا کنون 31از مهر )بیات فارسی شورای آموزشی گروه زبان و اد  عضو

 (تا کنون 31از مهر )گروه زبان و ادبیات فارسی  برنامه ریزی  عضو شورای

 (تا کنون 31از مهر )کمیته ی تدریس فارسی عمومی گروه زبان و ادبیات فارسی   عضو

 (کنونتا  31از مهر )، (س)دبیر تخصصی نشریه علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهرا 

 (5932از اردیبهشــت (. )س)نماینـده ی کـارآفرینی دانشـ ده ی ادبیــات در کمیتـه ی کـارآفرینی و نــوآوری دانشـگاه الزهـرا         

 (س)عضو کارگروه آموزشی دانشگاه الزهرا  

 



 

 

 حسن ذوالفقاریدکتر 

  زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از

  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

 :سوابق

( ۵۴۳۱سگا   )دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگگاه ترگران   ( دامغان ۵۴۳۱متولد )حسن ذوالفقاری دکتر 

و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی و رئیس مرکگ  تققیقگات زبگان و ادبیگات      عضو هیئت علمی گروه زبان

نویسنده و پژوهشگر و مولف کتابرای درسی و متخصص ادبیگات عامگ م مگدیر    . فارسی دانشگاه تربیت مدرس

برگ یده رتب  دوم پژوهشرای کگاربردی  . گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

و برگ یگده رتبگ  او  پگژوهر برتگر فرهنگگی      ( ۵۴۳۳سگا   )نوزدهمین جشگنواره بگین المللگی رگوارزمی     در 

و مشاور عالی دایره المعارف ب رگ اسالمی وموسس انجمگن علمگی نقگد ادبگی ایگران و سگردبیر       ( ۵۴3۳)سا 

ب وی مولف بگیر از هرگک کتگاب اسگتج ازجملگ  فرهنگگ بگ رگ  گر        . فصلنام  فرهنگ و ادبیات عام  است

ای ایرانم یکصد منظوم  عاشقان  فارسیم فارسی بیاموزیمم باورهای عامیانگ    های فارسیم ادبیات مکتبخان  المثک

 .مقال  علمی در نشریات علمی کشور ب  هاپ رسانده است ۵۱1وی تاکنون بیر از .... مردم ایران و 



 

 

 دکترآزاده شریفی

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

،  29اسفند  81. از روزهای عزیزم در پژوهشگاه علوم انسانی حدود هفت سال گذشته است

ساوان   تحلیا  گفتماان   »ام ناماه نامة ارشدم در سالن حکمت دفاع کردم، عنوان پایاان از پایان

ها دکتر طاهره ایشاانی و  بود و استاد راهنما و مشاورم سرکار خانم« العشاق و عبهر العاشقین

، در حالی کاه دانشایوی دکتاری ادبیاات فارسای در دانشاگاه        21آبان . دکتر آزیتا افراشی 

تاا  در هماان ساال ا ار     ایان ک . تهران بودم، جلسة نقد اولین کتابم سبک شناسی کاربردی در همان سالن حکمات برگازار شاد   

تصحی  چمن سرور را با همکاری دکتر احمد بهناامی در   29پیشتر در سال . شایستة تقدیر در کتا  سال دانشیویی شناخته شد

هاای پاا از فاار     پژوهشگاه به مان جرتات نوشاتن و پرسایدن ب؛شایدت در تماام ساال       . انتشارات پژوهشگاه چاپ کرده بودم

از زماان تحصای  در   . پاو  گذشاتم  ؛انه سرشار بازگشتم و هربار با لب؛ند از کنار آن ساختمان بار  التحصیلی بارها به آن کتاب

هاایی برایشاان   ام و مادخ  همکااری داشاته  ( در فرهنگساتان ) پژوهشگاه تا کنون با دانشنامة جهان اسالم و دانشنامة شابه اااره   

در ( دانشیویی)  12و ( آموزیدانش)  18های ام بوده و در ساللمیهای ادبی و عترین تیربهب؛شالمپیاد ادبی از لذت. امنوشته

تادریا خالااناة ادبیاات    .آن به مدال طال دست یافتم پیش از  و حین تحصی  در پژوهشگاه دبیر ادبیات فارسای باودم و هساتم   

تعادادی از شااگردانم کاه    . استههایم بودترین دغدغهآموزان به زبان و ادبیات فارسی از اصلیمند ساختن دانشفارسی و عالاه

ای از تیربه تدریا و سلوک کنندهاند چه از طریق المپیاد ادبی و چه از طریق کنکور ب؛ش دلگرمدانشیوی ادبیات فارسی شده

 . دانشیویانه من است/ معلمانه

در ( زباان جهان آلماانی : عة موردیمطال)شناسی در ادبیات عرفانی فارسی گفتمان شرق» ام با عنوان ، از رساله دکتری22در مهر 

را در انتشارات فاطمی طراحی کردم و دبیاری آن را بار   « مسات  نظری ادبیات» ، میموعة 29از سال . دانشگاه تهران دفاع کردم

های مطالعااتی ادبیاات فارسای و پار     هایی م؛تصر ، مقدماتی و کاربردی در حوزهعهده گرفتم ت رسالت این میموعه تألیف کتا 

های آ ار ترجمه شده با ادبیات بودن بیش از حد آ ار پژوهشی در اد  فارسی و مغایرتردن شکافی است که ناشی از ت؛صصیک

 .از این میموعه تا کنون شش عنوان به چاپ رسیده و چند عنوان دیگر نیز در دست تألیف است. فارسی است



 

 

  لیال جدیدی

 زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

 

 

، در مقطببک کارشناسببی در 8161، بببا کسببل ر  بب  6831اینجانببل لببیی یدیببدا در سببا  

دانشگاه عیم  ط اط ائی در رشت  زبان و ادبیات عربی مشغو  ب   حصیل شبدم و در سبا    

ببا اسبتداده از    36در سبا   .فارغ التحصیل شبدم  31ر    دوم ورودا سا  با کسل  6836

سهمی  استعداد درخشانی سازمان سنجش و ببدون کنوبور در رشبت  مب،کور، در پژوهشبگاه علبوم انسبانی و مطالعبات فرهنگبی          

ر شعر نازک المیئو  و طباهره  اا فراخوانی میراث دبررسی مقایس »با کسل امتیاز عالی از پایان نام   39پ،یرفت  شدم و در سا  

اکنبون در پژوهشبگاه علبوم انسبانی و مطالعبات      هب  .،  حصییت خود را در مقطک کارشناسبی ارشبد بب  پایبان رسباندم     «صدارزاده

 .هاا علوم انسانی مشغو  ب  فعالیت هست فرهنگی، ب  عنوان مدیر ایرایی نشری  پژوهشنام  انتقادا متون و برنام 

 :ب  شرح ذیل است 33 ا  38هاا علمی اینجانل از سا  از یمل  فعالیت

 ،  هران مشاوران صعود ماهان، «(مجموع   اریخ)هاا کمک آموزشی کارشناسی ارشد  سرا کتاب: عربی» ألیف کتاب  .6

 (6838) « صویرپردازا هنرا در سوره قیامت»مقال  علمی  .2

 (6839)« اا در اشعار نازک المیئو  و طاهره صدارزاده فراخوانی میراث اسطوره» رویجی -مقال  علمی .8

 (6839)،«ظان و رابینسون کروزوئ خوانش  ط یقی حی بن یق» رویجی -مقال  علمی .9

  ،«( حت الضوء النقد الندسی)دراسة االفوار و العاطدة فی قصیده لوم و عتاب ألبی فراس الحمدانی »پژوهشی-مقال  علمی .5

های دینی در شعر نااک  للمئکهاه و هااهرف رااارکلدف بار لواات رول  عاما          کاربرد شخصیت»پژوهشی -مقاله علمی .6

 (5931) «شاعرلن

 (5931) «حمد مطر بر لوات دیدگاف وووورشناوی عنولن در شعر ل نشانه»پژوهشی  -مقاله علمی .7

 (5931)« های  اریخی در شعر ناک  للمئکهه و هاهرف راارکلدف باکآفرینی و باکخولنی شخصیت»مقاله پژوهشی  .1

 

https://koran.lu.ac.ir/article-1-72-fa.html
http://clq.iranjournals.ir/article_644455.html
http://clq.iranjournals.ir/article_647633.html
https://jal-lq.ut.ac.ir/article_55607.html
https://jccl.razi.ac.ir/article_532.html
https://jccl.razi.ac.ir/article_532.html
https://jccl.razi.ac.ir/article_532.html
http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_1767.html
http://lir.ihcs.ac.ir/article_4760.html


 

 

 زهرا نصری

 زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

 :سوابق

 .با همکاری آقای دکتر یداهلل رفیعی و آقای دکتر رمضان رضایی( فارسی ـ عربی ـ انگلیسی)تألیف فرهنگ اصطالحات پزشکی 

دکتر : استاد راهنما)« نثر احمد مطر بر اساس کتاب األسلوب احمد الشایبسبک شناسی »: عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
 (.5931تاریخ دفاع سال ()دکتر رمضان رضایی: استاد مشاور. یداهلل رفیعی

 .با همکاری آقای مجتبی سعیدی« األسلوب اثر احمد الشایب»ترجمه کتاب * 

 .تر محمد جرفیبا همکاری دک «ةادبیات احمد مطر غیر الشعری»ترجمه کتاب * 

 .با همکاری آقای مجتبی سعیدی «ماضی یاألعمال النثریة الکامله ایلیا اب»ترجمه کتاب * 

 .اثر محمد عزام «تحلیل الخطاب األدبی»ترجمه کتاب * 

بـا همکـاری نـانک دکتـر     ( بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صفارزاده و محمود درویـ  )مقاله علمی تخصصی * 
 .پوره سیاوشی و شیما احمدیصابر

مرکـز  )از سوی پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی      5931که در سال « کنگره بین المللی الغدیر»گواهی حضور در * 
 .برگزار گردید(( ع)تحقیقات امام علی 

دکتـر صـالز زمـانی در    توسـ    5931کـه در سـال   « فن ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس»گواهی شرکت در دوره آموزشی * 
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید

توسـ    5931که در سال « نحوة جستجو و استفاده از منابع رایگان وب برای انجام پژوهشهای علمی»گواهی شرکت در کارگاه * 
 .آقای ایوب نازی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید

توس  آقای دکتر کریک زمانی در پژوهشـگاه   5931که در سال « کارگاه شرح غزلیات موالنا»هی شرکت در دوره آموزشی گوا* 
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید

 ( دانشگاه اراک) 93/51: معدل مقطع دکترا



 

 

 امینه سلیمانی

 عربزبان و ادبیات کارشناسی ارشد 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 

دیپلم تجربی را در بخش شاوور از توابع شهرستان شوش  . اینجانب امینه سلیمانی متولد شهر دزفول و استان خوزستان می باشم 

بعد ازاتمام دوره ی پیش دانشگاهی وارد  دانشکده ی غیر انتفاعی  بالفاصله 6831در سال .در پیش دانشگاهی ساعی اخذ کردم

باالفاصله  بعد از اتمام  6831اصول دین شده و به تحصیل در رشته ی زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی پرداختم که  در سال 

ضلی ، موفق شدم در مقطعع کارشناسعی   دوره ی کارشناسی و با راهنمایی های بی نظیراستاد و برادر بزرگوارم جناب دکتر علی اف

ارشد  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالععات فرهنگعی  رشعته یزبعان و ادبیعات عربعی را ادامعه دهعم و خوشعاختانه توانسعتم از           

ارشادات علمی و دقیق اساتید بزرگوارم در بخش عربی پژوهشگاه  در حوزه ی پژوهش بهرمند شوم و ارشادات ایشان  معرا در  

التقنیات السردیة فی " :با دفاع از رساله ی خود تحت عنوان 6831در سال  .پژوهش بسیار یاری گر بوده و خواهد بود حوزه ی

 یمحفوظ بر اسعا  الگعو   بیالکرنك نج"در رمان  یشناخت تیروا یها كیتکن یبررس "روایة الکرنك لنجیب محفوظ المصری

 .موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم .کنان مونیر

آزمون  دکتری موفق به ورود بعه دانشعگاه تهعران و ادامعه ی تحصعیل در رشعته ی  زبعان و         66با کسب رتاه ی  6833در سال 

 .ادبیات عربی شدم که هم اکنون در حال تحصیل در این مقطع می باشم

 :فعالیت های پژوهشیبخشی از 

در ( شاعرشهید انقعالب الجزایعر  )اومت در شعر الربیع بوشامه مولفه های مق "مالمح المقاومة فی شعر الربیع بوشامة"چاپ مقاله 

 .مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدر 

در مجلعه کعاوش نامعه علمعی      "(دراسعة مقارنعة  )ظاهرة تراسل الحوا ّ فی األدبین العربعی والفارسعی المعاصعرین    ": اپ مقاله چ

 .شگاه رازی کرمانشاهپژوهشی ادبیات تطایقی دان

 .در همایش تطایقی دانشگاه رازی کرمانشاه "تحلیل تراژدی برامکه در شعر عااسی عصر اول":چاپ مقاله 

 .در مجله علمی پژوهشی اضاءات نقدیه کرج "ظاهرة تراسل الحوا  فی شعر ابوالقاسم الشابی و سهراب سپهری":چاپ مقاله

 .در مجله ادب المعاصر جیرفت "عر الربیع بوشامة وسید حسن حسینیتحلیل عنصر المقاومة فی ش ":چاپ مقاله




