
 های علمیها و تحقیقات و فعالیتپژوهش: 
 

  افسانه های پهلوانی ایرانی و ارتباط آن ها با انواع هنر ایرانی: بخش نثر )با دکتر حسن

 .2931ذوالفقاری(، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

  ایرانی: بخش نظم )با دکتر حسن افسانه های  پهلوانی ایرانی و ارتباط آن ها با انواع هنر

 .2933ذوالفقاری(، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 

 :مقاالت علمی پژوهشی 
 

 های افسانه های پهلوانی )با دکتر حسن ذوالفقاری( مجلۀ علمی پژوهشی "فصلنامۀ ویژگی

       متن کامل مقاله قابل دسترسی در:   .2931، پاییز 21، ش   "مطالعات فرهنگ و ارتباطات

(http://jccs.ir/article_33811_b9cd97198183808e113d1cdcd2d70bf1.pdf(     

 

 ی پژوهشی "جامعه های فارسی )با سادینا امینی( مجلۀ علمحکومت و سیاست در ضرب المثل

    متن کامل مقاله قابل دسترسی در:  . 3191 ، بهار2، ش 2پژوهی فرهنگی" پژوهشگاه علوم انسانی، دوره 

http://socialstudy.ihcs.ac.ir/pdf_3871_1ae871f18ca7ab218381aca83112d10d.html            

   
 

  اه ، دانشگ«ادبیات پایداری»قیصر امین پور، شاعر منتقد )با فاطمه توکلی( مجلۀ علمی پژوهشی

   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:   . 2931،  21، ش 7شهید باهنر کرمان، دوره 

http://jrl.uk.ac.ir/pdf_3778_a2ab3101c18f9337ef1112aa9d11bf23.html          

 

  چهرۀ قدسی زن و عشق در داستان های مصطفی مستور، مجلۀ علمی پژوهشی "پژوهشنامۀ نقد

 )زیر چاپ( ادبی و بالغت"

 

 نامه( )با دکتر حسن تكیه بر فیروزشاههای عامیانۀ فارسی )با  های قصهشناسي شخصیتنام

دانشگاه یزد، ش « کاوش نامه»ذوالفقاری و زهرا سادات طاهری قلعه نو( مجلۀ علمی پژوهشی 

    متن کامل مقاله قابل دسترسی در:    .2939، پاییز و زمستان 13

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_081_372.html 

 

 ای بر اساس قصه های بلند عامیانۀ ایرانی )با دکتر حسن ذوالفقاری و های رایانهساخت بازی

، 1، ش1، س«مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز»فاطمه طاهری( مجلۀ علمی پژوهشی 

    متن کامل مقاله قابل دسترسی در:   .2931 پاییز

http://jcls.shirazu.ac.ir/article_3307_102.html              

 

http://jccs.ir/article_11836_b9cd90398381878e461d6cdcd2d05bf4.pdf
http://socialstudy.ihcs.ac.ir/pdf_1804_3ae804f68ca0ab248184aca81362d45d.html
http://jrl.uk.ac.ir/pdf_1008_a2ab1476c38f9110ef4342aa9d46bf21.html
http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_583_102.html
http://jcls.shirazu.ac.ir/article_1150_372.html


 فرهنگ و ادبیات »های منثور عامیانه، فصلنامۀ علمی پژوهشی زنان فعال و منفعل در داستان

   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:    .2931، پاییز 2، س2، دانشگاه تربیت مدرس، ش«عامه

http://cfl.modares.ac.ir/article_37811_0783.html            

 

  ادب »پیاامبران در قصااااااه های بلند عامیانه )با دکتر حساااااان ذوالفقاری( مجلۀ علمی پژوهشاااااای

   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:    .2931، پاییز 1، ش9انشگاه تهران، س ، د«فارسی

https://jpl.ut.ac.ir/article_07127_12b11818132c192ce1f187217d18cf9a.pdf          

 

  پور )با فاطمه توکلی(، مجلۀ علمی پژوهشی ادبیات انقالب اسالمی، آثار قیصر امیننوستالژی در

  .2931، خرداد 2، ش2، س«(نامۀ فرهنگستان»نامۀ )ویژه

.pdf70-70-http://persianacademy.ir/UserFiles/File/AE/AE 

  

  محمود دولت آبادی )با « روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده»بازآفرینی اسطورۀ سوشیانس در

، تابستان 11، ش21، س«پژوهش های ادبی»محسن وثاقتی جالل( مجلۀ علمی پژوهشی 

   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:   .2931

http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/zip/pa17.pdf         

 

 های مردم شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی )با دکتر حسن ذوالفقاری و ندا حیدرپور(، مجلۀ جنبه

  .2931، بهار 19دانشگاه گیالن، شماره « ادب پژوهی»علمی پژوهشی 
   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:  

http://adab.guilan.ac.ir/pdf_107_1100b17f3ee911a011087091110a13d7.html       

  ناسیشنامۀ مردم »زن در آیینۀ ضرب المثل های ایرانی )با فاطمه باقری( مجلۀ علمی پژوهشی »

 .2932، بهار و تابستان 22دانشگاه تهران، دورۀ دوم، سال دهم، ش دانشکدۀ علوم اجتماعی 
   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:  

http://asi.org.ir/fa/content/221 

 

 هشاااای تحلیل بسااااامدی نقد اجتماعی در آثار عبید زاکانی )با هاااادیقه مسااااعودی(، مجلۀ علمی پژو

   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:   . 2931، تابستان 91و  92، ش «پژوهش های ادبی»

http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/zip/pa12-13.zip            

 

  هااااادیقه مهرانفر(، مجلۀ علمی قصاااااه شاااااناسااااای نوش آفرین نامه )با دکتر حسااااان ذوالفقاری و

  .2931، تابستان 279دانشگاه مشهد، ش« جستارهای ادبی»پژوهشی 
 

   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:  

http://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/download/32121         3901/ 

  

http://cfl.modares.ac.ir/article_10846_5081.html
https://jpl.ut.ac.ir/article_50320_62b46848412c692ce3f380260d48cf9a.pdf
http://persianacademy.ir/UserFiles/File/AE/AE-01-07.pdf
http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/zip/pa40.pdf
http://adab.guilan.ac.ir/pdf_450_6357b60f1ee963a736780793335a31d0.html
http://asi.org.ir/fa/content/224
http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/zip/pa31-32.zip
http://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/download/12624%20/1973
http://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/download/12624%20/1973


 14، ش«نامۀ فرهنگستان»های لطایف الطوایف، مجلۀ علمی پژوهشی  شناسی حکایت ریخت ،

  .2931بهار 
   متن کامل مقاله قابل دسترسی در:  

http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/10/NF-10-70.PDF           

 

  های پژوهش»تحلیل محتوای لطایف الطوایف از دریچۀ عناهر داستانی آن، مجلۀ علمی پژوهشی

 .2931، دانشگاه تربیت مدرس، 21 -3، ش «ادبی

/default.aspx31709http://www.ensani.ir/fa/content/ 

 

  دانشکده ادبیات و »مقایسۀ زندگی و شعر امیلی دیکنسون و فروغ فرخزاد، مجلۀ علمی پژوهشی

 .2939، تابستان 271-272، ش «علوم انسانی دانشگاه تهران

33821https://jflh.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article= 

 

  ترویجی و سایر نشریات-مقاالت علمی 
 

  ،)ویژه نامۀ همایش بین »توپوگرافی رئالیسم جادویی در ایران و ترکیه )با محسن وثاقتی جالل

 (.، دانشگاه عالمه طباطبایی )زیر چاپ«پیوندهای زبانی و ادبی ایران و ترکیه المللی

 

  ،2931آسیب شناسی شرح های شعر حافظ، مجلۀ حافظ پژوهی، مرکز حافظ شناسی، شیراز  

 

 ای رشته شگرد هنری ویژۀ حافظ در تلمیحات قرآنی، کتاب تأمالتی در مسائل ادبی و مطالعات میان

 .2939ای پژوهشگاه علوم انسانی(، )مجموعه سخنرانی ه

 

 مجموعه مقاالت سعدی شناسی، مرکز سعدی شناسی، شیراز )زیر چاپ( ،سعدی و روزگار ما 

 

  مطالعات »جنبه های بالغی داستان های عامیانه )با دکتر حسن ذوالفقاری(، مجلۀ علمی ترویجی

 .2932، پاییز و زمستان 2، ش 9دانشگاه سمنان، س « بالغی

&l=fa2993344http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID= 

 

  شرح های حافظ، کتاب حافظ، زندگی و اندیشه )مجموعه مقاالت منتشر شده در دائرة المعارف

 .2932تهران، بزرگ اسالمی(، انتشارات دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 

13372http://www.cgie.org.ir/fa/article/ 

 

  (.2931ح( )، )حرف23شرح های شعر حافظ از آغاز تا کنون، دائرة المعارف بزرگ اسالمی، جلد 

 

  کتاب ماه ادبیات و فلسفه، (، مجلۀ 2974سیری در شرح های حافظ )از قرن نهم تا پایان سال

 //92747http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage       2931، 19ش 

http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/45/NF-45-07.PDF
http://www.ensani.ir/fa/content/13079/default.aspx
https://jflh.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=11823
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1338955&l=fa
http://www.cgie.org.ir/fa/article/49871
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/36757/


 

  قند پارسی و بنگاله )گزارش سفر دوهفته ای به بنگالدش و تدریس زبان و ادبیات فارسی در آن

 .2931، شهریور 34تاب ماه ادبیات و فلسفه،  ش کشور، مجلۀ ک

94142http://www.noormags.ir/view/en/articlepage/ 

 

 2931، 11های حافظ(، مجلۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش  های بیداران )نقد یکی از شرحشب. 

1?pn=22973http://www.noormags.ir/view/fa/creator/ 

 

  ،2932نسخه گزینی شارحان شعر حافظ، مجلۀ حافظ پژوهی، شیراز.  

 

  41نقد خیال )معرفی کتاب نقد خیال دکتر محمود فتوحی(، مجلۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش ،

2931. 

2141171http://repo.irannamaye.ir/article/view// 

 

  ،2931مروری بر شرح های تاریخی دیوان حافظ، روزنامۀ جام جم. 

 

  راهنمای ویرایش )معرفی کتاب راهنمای ویرایش اثر دکتر غالمحسین غالمحسین زاده(، مجلۀ

 .2973، 11ب ماه ادبیات و فلسفه، ش کتا

92393http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 

 

  های دیگر )معرفی کتاب اشعار نزار قبانی ترجمۀ موسی بیدج(، مجلۀ کتاب ماه بلقیس و عاشقانه

 .2973، 99ادبیات و فلسفه، ش 

92113http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 

 

  2973، 12نگاهی به دو شرح عرفانی دیوان حافظ، مجلۀ شعر، ش.  

111313http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 

 

  2973، 14دودمان کشوادگان در دامان تاریخ و حماسه، مجلۀ شعر، ش. 

111347http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 

 

 2977، 11های قدیمی شعر حافظ(، مجلۀ شعر، ش  از شرح ورودی به شرح سودی )نقد یکی. 

277820http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 

 

 تدریس در دانشگاه های ایران و خارج از کشور سابقه ی 
 

  2979دانشگاه خوارزمی تهران )تربیت معلم سابق( از سال تدریس زبان و ادبیات فارسی در. 

  2937تا  2934تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های اوکراین از سال 

http://www.noormags.ir/view/en/articlepage/35456
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/11379?pn=2
http://repo.irannamaye.ir/article/view/1454274/
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/36938
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/36428
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/200909
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/200857
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/200825


  2939تا مرداد  2932تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ملی بوگوتا )کلمبیا( از مرداد. 

 

 تدریس زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

  

 ،دورۀ  )21/7/2939  تا 2939/2/12 داکا، )دو هفته( رایزنی فرهنگی ایران، بنگالدش  

 بازآموزی زبان و ادبیات فارسی برای استادان و دانشجویان این رشته(.

  ،تدریس  27/21/2933تا  9/21/2933ارمنستان، ایروان، )دو هفته( رایزنی فرهنگی ایران(

 لمان زبان فارسی ارمنستان(شعر معاهر ایران به دانشجویان و مع

  یف، کی، در دانشگاه های شفچنکو، ملی2937تا مهر  2934اوکراین، کی یف، )دو سال( از مهر

  زبان های شرقی، خاچاطوریان.

  در دانشگاه ملی کلمبیا.2939تا مرداد  2932کلمبیا، بوگوتا، )دو سال(، از مرداد ،  

 

 المللیهای بینی ملی و کنفرانسسخنرانی و ارائۀ مقاله در سمینارهای علم 
 

 ،بوبیت دالیل مح»استانبول، دانشگاه استانبول، مراسم بزرگداشت حافظ. سخنرانی با موضوع:  ترکیه

 .91/7/2931« حافظ در ایران و جهان

 اوضاع شعر معاهر »سخنرانی با موضوع:  )سفارت جمهوری اسالمی ایران(، مالزی، کواالالمپور

 .24/22/2931(« )پس از انقالب ایران

 

 ارائۀ مقاله 

    

  ( آمریکا، لوس آنجلس، دانشگاه کالیفرنیاUCLAشانزدهم ،)  دومین 2933تا بیستم تیر ،

&  The second International Conference on Peace) مدارا  کنفرانس جهانی هلح و

Reconcilition)  

 Peace and Reconciliation in some aspects of the Iranianعنوان مقاله:

Literature هایی از ادبیات فارسی()هلح و مدارا در نمونه 

  

  اردیبهشت  27) 1124دانمارک، کپنهاگ، دانشگاه کپنهاگ، دپارتمان ایران شناسی، هفتم می

   «رویکردهای گوناگون در شرح غزل های حافظ» (، کنفرانس حافظ، عنوان سخنرانی: 2931

 Different Approaches to the interperitation of Hafez's Sonnets  



 های به دست آمدۀ علمیجوایز و رتبه 

   2939استاد نمونۀ دانشگاه در سال. 

  2939پژوهشگر نمونه در سطح دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در سال. 

 در  شرح های حافظفرهنگ  دریافت تقدیرنامه و جایزه از مرکز حافظ شناسی شیراز برای کتاب

 .2937سال 

 ایتجریبات شغلی و حرفه 

  2931مهر  11مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی دانشگاه خوارزمی از.  

  2931تا  2932رییس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه خوارزمی از. 

   2939در سال «( در بارۀ شعر»داور جشنوارۀ بین المللی شعر فجر )بخش کتاب های. 

   انجمن دوستداران حافظ )دفتر تهران( اجراییمدیر 

  2971رییس روابط عمومی دانشگاه شاهد در سال. 

   2931در سال «( در بارۀ شعر»داور جشنوارۀ بین المللی شعر فجر )بخش کتاب های. 

 

 ایهای حرفهعضویت 

  دانشگاه تربیت مدرس از سال « پژوهشهای ادبی»عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ علمی پژوهشی

 .تا کنون 2931

  دانشگاه خوارزمی از سال « زبان و ادبیات فارسی»عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ علمی پژوهشی

2939. 

  2939دانشگاه خوارزمی از سال « مطالعات و تحقیقات ادبی»عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ. 

  2933عضو هیأت مدیرۀ انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی از سال. 

  زبان و ادبیات فارسیعضو انجمن استادان. 

 عضو انجمن نقد ادبی ایران. 

  عضو شورای راهبردی گسترش زبان و ادبیات فارسی در حوزۀ آمریکای التین در بنیاد بین

 .المللی سعدی

 .مدیر اجرایی انجمن دوستداران حافظ دفتر تهران 

 



 نامه دانشگاهیراهنمایی و مشاوره رساله/ پایان 

 رساله های دکتری 
 

  :فاطمه دژبان، دانشکدۀ ادبیات و علوم «فراداستان در ادبیات داستانی ایران و جهان»راهنمایی ،

 انسانی، دانشگاه  خوارزمی.

  :تحلیل روانشناختی شخصیت های داستانی حسین سناپور، زویا پیرزاد و فریبا وفی، »راهنمایی

و علوم انسانی، دانشگاه   دانشکدۀ ادبیات ،«براساس نظریه های شخصیت آدلر، یونگ و فروم

 خوارزمی.

  :تحلیل نشانه شناختی تطبیقی داستان ها و نگاره های نسخه خطی هزار و یک شب قاجاری مشاوره

، نفیسه عبدالبقایی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  کاخ گلستان با تکیه بر جلد  اول

 خوارزمی.

 

 نامه کارشناسی ارشدراهنمایی پایان
 

 2933 ،«سفر در تصوف» م ابراهیمی پرگو:اکر.  

 :2933 ،«رئالیسم جادویی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی معاهر ایران» محسن وثاقتی جالل. 

  :های خواجوی کاربرد اهطالحات شرعی در خلق مضامین عاشقانه در غزل»هدیقه مهرانفر

 .2931، «کرمانی

  :2931، «)تحقیق و ترجمه(چیستی و کارکرد ادبیات »حسین هادقی فرد. 

  :2932، «نوستالژی در شعر دورۀ بازگشت ادبی»حامد ابراهیمی. 

  :2932، «مقایسۀ سبکی پنجاه عزل بابافغانی و حافظ»زهرا محرابی. 

 نامه کارشناسی ارشدمشاورۀ پایان

  :2931، «زندگانی و شعر مسعود سعد سلمان )ترجمه و تحقیق(»لیال آقایانی چاووشی. 

 در شکل گیری شخصیت زن در رمان بعد از انقالب  عوامل جامعه شناختی»نا راکوویتسکا: کارولی» ،

2934.  

  : 2934، «وهف معشوق در غزل کالسیک )سعدی( و شعر معاهر )شاملو(»طاهره رضایی. 

  :2933 ،«سنت و نوآوری در شعر شفیعی کدکنی»نفیسه مرادی. 

  :2932، «بر ادبیات مشروطه الفونتن و تأثیر فابل های وی»زهرا کاظمی. 

 2.:2932، «تحلیل مقایسه ای حکایاتی از مثنوی با نمونه های پیشین» نرجس نیکانفر. 

 :مرگ اندیشی در اشعار فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و قیصر امین پور» زینت رضایی رستاقی» ،

2932. 

 :2932، «مقایسۀ سبک غزل انوری و سبک غزل سعدی» فهیمه شاهرخ حسینی. 


