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 تحصیلی اطالعات 
 ی تحصیلی در مقطع دیپلم: ریاضیرشته

 ی کارشناسی و دانشگاه محل تحصیل: زبان و ادبیات فارسی، مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجیرشته

 ارشد و دانشگاه محل تحصیل: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران ی کارشناسیرشته

 ی مقطع دکتری و دانشگاه محل تحصیل: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهرانرشته

 پژوهشی های فعالیت 
 مقاالت علمی ـ پژوهشی

 21، بهار 33. نشانه شناسی در ادبیات، پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2

 23، پاییز 5. شناسه و روشهای نگارش آن در خط فارسی، مجله پژوهشهای ادبی )دانشگاه تربیت مدرس(، دوره دوم شماره 1

وی پژوهی و مولوی پژوهان در کشورهای انگلیسی زبان، مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی، دو فصلنامه پژوهشگاه علوم انساانی  . مول3

 2323و اجتماعی جهاد دانشگاهی، دوره جدید، شماره دهم، پاییز و زمستان 

 ائی . شیخ بهائی عرفان، تصوف و مثنویات، مجموعه مقاالت علمی ا پژوهشی کنگره شیخ به4

 21-2، ص 2331. بررسی و نقد فن شعر، مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار 5

  2322، زمستان 41تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار حماسی غرب، فصلنامه زبان و ادب پارسی، شماره . 1

 –نشاگاه تهاران، دوره اوب بهاار    . سعدی پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان، مجله ادب فارسی، دانشاکده ادبیاات و علاوم انساانی دا    3

 2322تابستان 

ضرورت تدوین روش های تحقیق ادبیات فارسی، دکتر احمد تمیم داری، اسماعیل نرماشیری، مجله زباان و ادب پارسای، دانشاکده     .2

 2323، تابستان 44ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی، ساب چهاردم، شماره 

های خاارجی دانشاگاه عالماه    بنگالدش،  نشریه زبان و ادب )مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان . زبان، ادب عربی و علوم اسالمی در3

 2322، بهار و تابستان 25طباطبائی(، ساب پنجم، شماره 

. گسترش زبان و ادبیات فارسی، چشم انداز سده آینده، مجله زبان و ادب )مجله دانشکده ادبیات دانشگاه عالماه طباطباائی(، سااب    21

 2321، پاییز و زمستان 22ششم، شماره 

های خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی(، ساب یاازدهم،  .مکتب رباعیات خیام، نشریه زبان و ادب )مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان22

 2321پاییز  33شمار

ظم و نثر فارسای )بهاار ادب(، سااب    شناسی داستان های عاشقانه، فصلنامه تخصصی سبک شناسی ننقد و تحلیل ساختاری و نشانه. 21

 . 25، شماره پی در پی: 2332پنجم، شماره اوب، بهار 

به اهتمام مینا حفیظی زیرنظر دکتر محمدرضا نصیری، « شاهنامه در شبه قاره». شاهنامه نادری، مجموعه مقاالت علمی ا پژوهشی  23

 ن زبان و ادب پارسی،انتشارات فرهنگستا2331فرهنگستان زبان و ادب پارسی، چاپ اوب، 

به اهتمام میناا  « شاهنامه در شبه قاره». معرفی نسب نامه شهریاری با تکیه بر شاهنامه فردوسی، مجموعه مقاالت علمی ا پژوهشی  24

 ،انتشارات فرهنگستان زبان و ادب پارسی2331حفیظی زیرنظر دکتر محمدرضا نصیری، فرهنگستان زبان و ادب پارسی، چاپ اوب، 

سی ساختارگرایانه باب شیر و گاو کلیله و دمنه براساس الگوی کلود برمون، احمدتمیم داری، سمانه عباسی، مجله متن پژوهای  . برر25

بهاار   53، شماره 22ادبی، فصلنامه علمی ا پژوهشی مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه عالمه طباطبایی، ساب  

33 

در زبان های فارسی و روسی، مریم شفقی، احمد تمیم داری، « توبه»گفتاری معذرت خواهی با مخاطب  . بررسی مشخصه های کنش21

 33مجله جستارهای زبانی )علمی ا پژوهشی( انتشار آنالین مهر 

مه  علمی ا . پژوهش زبان شناختی در اصطالحات و تعبیرات با مفهوم کار عبث و بیهوده در زبان روسی و مقابله آن با فارسی، فصلنا23

 2333(، بهار 23، )پیاپی 2، شماره 5پژوهشی جستارهای زبانی، دوره 



 

ای بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان در شاهنامه فردوسی، ایلیاد و اُدیسه هومر )بر پایاه برخای دساتاورد ها    . 22

 2335هاای ادبیاات تطبیقای دوره چهاارم تابساتان      پژوهش، مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر روش تحلیل گفتمان انتقادی(

 . 1شماره 

ویژه نامه نامه فرهنگستان )ادبیاات تطبیقای( سااب    ، شاهنامه و ادیسهقهرمان در « بازگشت»و « سفر»مطالعۀ تطبیقی کهن الگوی . 23

 . 2شماره  2335هفتم بهار و تابستان 

 .32ه ، شمار31شناسی نظم و نثر فارسی، زمستان سبک ،های بیدبهای مکنیه در غزبتحلیل استعاره. 11
 .33، شماره 33پاییز فصلنامه متن پژوهی ادبی، شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد، شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه. جامعه12

فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبای، سااب    ،در اشعار فروغ فرخزاد و مارینا تسوتایوا عاطفی -های مفهومیاستعاره یلتحلمطالعۀ تطبیقی  . 11

 .1، شماره 33

 

 سایر مقاالت 

 2331طباطبائی( . انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی در دیوان شعر پروین، مجموعه مقاالت یادنامه پروین، )دانشگاه عالمه 2

 . وضعیت زبان و ادبیات فارسی در بنگالدش، نامه پارسی، ساب 1

 33پنجم، شماره دوم، تابستان 

 2331، بهار 213و  212های جدید، نشریه دانشگاه انقالب، شماره های ادبی و آموزه. رویارویی سنت3

 2324، مرداد ماه 111م، شماره . ادبیات فارسی گستره نفوذ در جهان، کیهان فرهنگی، ساب بیست و دو4

 2323، تابستان و پاییز 4و  3های مشابه فولکلور در جهان، مجله فرهنگ مردم ایران، شماره . مروری بر فرم5

 2333اندیشی دین از چشم سینما(، انتشارات سوره، . خالقیت هنری، )مجموعه مقاالت سینما از نگاه اندیشه و دومین هم1

 ،  22، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بهار 35یش ها، )مجموعه مقاالت(، پژوهش نامه . زبان فارسی و گو3

 2333. آینده زبان فارسی،)مجموعه مقاالت(، دومین مجمع بین المللی استادادان زبان فارسی )دومین ره آورد(، اسفند ماه 2

 2323ماه ، تیر123. زیبایی شناسی نوین، کیهان فرهنگی، ساب بیست و یکم، شماره 3

 2323، تیرماه 123. عصر نوزایی فرهنگی، کیهان فرهنگی، ساب بیست و یکم، شماره 21

 213، شماره 34های تمدن و فرهنگ در خاورشناسی، کیهان فرهنگی، ساب دوازدهم، مهر و آبان . مولفه22

هاای زباان و ادبیاات، معنویات و     حاوزه . فضای پس از مرگ در ادب فارسی، همکنش زبان و هنر )مجموعه مقاالت از صااحبنظران  21

، انتشارات حوزه هنری، تهاران،  32پایداری، نمایش، سینما، موسیقی، معماری و فرهنگ ایرانی(، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، هنر 

2321 

 2321، بهار 2. میزگرد زبان و ادبیات، نامه فرهنگ، ساب یازدهم، دوره سوم، شماره 23

 نشریات خارجی:مقاالت منتشر شده در 

 ، دهلی نو23، شماره 2322. صفارزاده، مجله قندپارسی، بهار 24

 های علمی و نظایر آن: نام همایش، ساب برگزاری، محلشده در همایشی ارائهمقاله 

 ، 21/33،/22. گسترش زبان و ادبیات فارسی، چشم انداز سده آینده، دومین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، تهران 2

 2333فوریه  3. بزرگداشت انقالب اسالمی، بیستمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، دهلی نو، 1

دانشاگاه    Seminar of the biography of Omar Khayyam ،Nawab salim ullah Academy. عمر خیام نیشابوری، 3

 98/2/8داکا، 

 .2325. ادبیات عصر صفوی، انحطاط یا ترقی، سمینار مکتب اصفهان، تهران ا فرهنگسرای هنر، دی ماه 4

 .2331، ساب یهمدم الهوتی دو جالب الدین/ احمد تمیم دار. 5

 .2333انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ساب  زندگی نوبهار، . 1

 .32، شماره 2333انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ساب رساله دکتری سیمین دانشور، . 3
8.Perspective of culture and literary Development between Iran and India in new century, Indo-
Iran Relation, Aligar Muslim university, 2006/4/6    
9.The west and Influence of Persian literature, Warsaw university, 2005    

10.Contribution of Islam to the Science of Encyclopedia, ASIATIC SOCIETY OF BANGLADESH. 15, Oct 
1998 . 
11.A Scientist and philosopher Abu Raihan Al beruni, Great Scientist and philosopher Raihan Al 
beruni, NAVAB SALIMULLAH ACADEMY, Oct. 27 /1999 
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 تالیفی کتب
 2352ای در باورهای شیعه )شرح قصیده کالمی ا دینی صاحب ابن عباد(، انتشارات پیام، کامه.  چ2

 2323، انتشارات حکمت . عرفان و ادب در عصر صفوی1

 2333های ایرانی، انتشارات حوزه هنری، . داستان3

 2333ها، ادوار و انواع ادبی(، انتشارات الهدی، ها، سبک. تاریخ ادب پارسی )مکتب4

 2331 فرهنگ عامه، تألیف و تحقیق، انتشارات مهکامه، .5

 .2331. صاحب ابن عباد، انتشارات بایا، ساب 1

 .2333البیت، انتشارات بایا، ساب کتب خراسانی و گفتمان آب. م3

 

 تصحیح کتاب

احماد   های تمدن امپراطوری اسالم، استانیسالس گویارد، ترجمه و تحقیاق فخرالادین طباطباایی، تصاحیم و مقدماه نویسای،      سازمان

 .داریتمیم

 

 شدهترجمه کتب
2 .  Micropedia of  Persian literature  ،2325، انتشارات روزنه 

 2321. گستره ادبیات فارسی در انگلستان و آمریکا، )تحقیق و ترجمه(، انتشارات روزنه، 1

  2323، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، قدمه ای بر ادبیات، نقد، نظریه . م3

 2334رجمه و تحقیق نشر بایا، ( ت2331-2251. ادبیات مدرن در خاورمیانه و خاورنزدیک، )4

 .2331مدرن در خاور نزدیک و خاور میانه، انتشارات بایا، چاپ دوم، ساب  ادبیات. 5

 پژوهشی هایطرح

 و ادبیات فارسی در آسیای صغیر، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.زبان 
 

 اجرایی هایسمت 
 2352مدیر کل امور آموزش، دانشکده علوم سیاسی وعلوم اجتماعی ،  -

 2353مدیر کل امور آموزش، مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی )عالمه طباطبایی کنونی(  -

 2314-2311سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی،  -

 2313-2311عضو شورای مدیریت جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی  -

 2314-2312رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی  -

 2311رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  -

 2313-2311مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،  -

 2335-2333ی دانشگاه عالمه طباطبایی، معاون آموزش -

 2335رییس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  -

 2332-2331استاد مدعو در دانشگاه دولتی داکا، بنگالدش،  -

 2323-2333معاون آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی،  -

 به مدت دو ترم 2324تدریس در دانشگاه ورشو،  -

 تا کنون 1358طباطبائی از ساب المهتدریس در دانشگاه ع -

  رئیس مرکز تحقیقات ادبیات فارسی عالمه اقباب الهوری -

 دکتری( و ارشد کارشناسی کارشناسی، هایدوره در تدریس موضوع اصلی دروس) آموزشی هایفعالیت 
آموزش فارسي به  در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، فوق ليسانس -

 ، دكتري زبان شناسيزبانانغيرفارسي

 .2و1قرائت متون فارسي و عربي، معارف اسالمي، زبان خارجي تخصصي  -



 

 Semioticsشناسي... شناسي جديد، نقد ادبي و نقد هنري جديد، نشانههاي دكتري، سبكليسانس و دورهزبان پيش نياز فوق -

، ميان ادبيات ايران، شبه قاره، كشورهاي عربي و Comparative literatureهاي هنر و ادب، ادبيات تطبيقي در رشته

 كشورهاي اروپايي.

 کار محل نشانی 
 تهران ا بزرگراه چمران ا پل مدیریت ا خیابان عالمه جنوبی ا دانشکده ادبیات و زبان خارجی ، دانشگاه عالمه طباطبائی
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