بسمه تعالی
حکیمه دبیران :عضو هیأت علمی( استاد -پايه - )37گروه زبا ن و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمي
آدرس:تهران خ .ش .دكتر مفتح شماره  43تلفن dabiran@khu.ac.ir 88828416
وضعیت تحصیلی:
نوع مدرک
ديپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

رشته تحصیلی
ادبی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی

سال
43
47
53
64

محل اخذ
دبیرستان آزرم
دانشكده ادبیات دانشگاه تهران
دانشكده ادبیات دانشگاه تهران
دانشكده ادبیات دانشگاه تهران

کشور  /شهر
ايران  /تهران
ايران  /تهران
ايران  /تهران
ايران  /تهران

سوابق شغلی:
از تاريخ
50
54
63
64
64
69

تا تاريخ
63
58
64
64
67
73

محل اشتغال
فرهنگستان زبان ايران
دانشکده های دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت معلم
دانشگاه الزهرا «س»
دانشگاه الزّهرا «س»
دانشگاه تربیت معلم

69

73

دانشگاه پیام نور – دانشکده برون مرزی

90

92/10/24

دانشگاه خوارزمي

معاون آموزشی و تحصیالت تكمیلي
دانشگاه

63

تاکنون

دانشگاه تربیت معلم – دانشکده ادبیات و علوم
انسانی

عضو هیأت علمی – گروه زبان و ادبیات
فارسی

نوع مسؤولیت
پژوهشگر
مدرّس زبان و ادبیات فارسی
رئیس گروه ادبیات فارسی
معاون آموزشی دانشگاه
رئیس دانشگاه
معاون پژوهشی دانشگاه
رئیس دانشکده برون مرزی زبان و
ادبیات فارسی

عضويت در شوراها ،انجمن ها ،ستادها:
 عضو "شورای فرهنگی اجتماعی زنان" ( نماينده وزارت علوم و آموزش عالي)و رئیس كمیته آموزش شورا -وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی

71

77

 عضو "شورای عالی برنامه ريزی" -وابسته به شوراي عالي انقالب فرهنگي  -در وزارتفرهنگ و آموزش عالی

72

77

70

73

68

87

70

74

74

78

73

78

 عضو " كمیته ترفیعات هیأت علمي دانشگاه" -وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران عضو "كمیته تخصصي ادبیات گروه علوم انساني" -وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالیمعاونت پژوهشي
 عضو " هیأت امنای دانشگاههای منطقه دو تهران" -از طرف رئیس جمهور و رئیس شورایعالی انقالب فرهنگی
 عضو " هیأت امنای دانشگاههای منطقه مرکزی " -از طرف رئیس جمهور و رئیس شورایعالی انقالب فرهنگی
 عضو " کمیسیون برنامه ريزی شورایعالی فرهنگ" -وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی
1

 عضو " کمیته تأمین نیروی انسانی تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش" عضو " شوراي تحصیالت تكمیلي دانشگاه تربیت معلم " عضو " گروه هماهنگی تربیت معلم " -وابسته به وزارت آموزش و پرورش عضو " گروه برنامه ريزی زبان و ادبیات " -وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی عضو " ستاد اسالمي كردن دانشگاه " -وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران عضو شوراي برنامه ريزي دفتر نهاد نمايندگي مقام معظّم رهبري در دانشگاه تربیت معلم " عضو " کمیسیون تدوين آيین نامه ها در شورایعالی برنامه ريزي" عضو " هیأت ممیّزه دانشگاه تربیت معلم " عضو " شورای بورس دانشگاه تربیت معلم " عضو " كمیسیون بین رشته اي دانشگاه جامع علمي – كاربردي" عضو و دبیر " كمیته تخصصي اعطاي نشان دولتي ادب پارسي" -وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوري  -معاونت فرهنگي و اجتماعي
 عضو " شورای بررسي متون زبان و ادبیات فارسي " -وابسته به پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي
 عضو " كمیته تخصصي گروه زبان و ادبیات فارسي " -وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران عضو " كمیسیون تخصصي هیأت ممیزه دانشكده علوم انساني " -وابسته به دانشگاه پیام نور عضو " كمیسیون دائمي هیأت امناي دانشگاه خوارزمي" عضو " هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي در استان البرز" -وابسته به دانشگاه خوارزمي عضو " شوراي پرديس دانشگاه خوارزمي" دبیر " كمیسیون تخصصي هیأت ممیزه دانشكده علوم انساني " -دانشگاه خوارزمي دبیر " كمیسیون تخصصي هیأت ممیزه علوم انساني " -پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتفرهنگي
 -عضو " هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي "

69
70
69
64
75
75
73
72

74
73
82
81
78
76
76
73

72

73

86

89

86

86

88

93

89

91

90

93

89
91
91

92
92
92

91

93

91

92

 91تاکنون
91

 -عضو " هیأت ممیزه دانشگاه خوارزمي "

//

همکاری با نشريّات ادبي و فرهنگی به عنوان عضو هیأت تحريريّه:
1

پژوهش های ادبی

فصلنامه انجمن زبان ادبیّات فارسی (علمي – پژوهشي)

2

مجلّه دانشکده ادبیّات و علوم انسانی

دانشگاه تربیت معلّم(علمي – پژوهشي)

3

مجلّه مطالعات ادبی

دانشگاه تربیت معلّم

4

مجلّه مطالعات زنان

پژوهشکده زنان دانشگاه الزّهرا

5

مجلّه پژوهش زبان و ادبیّات فارسی

پژوهشکده علوم انسانی جهاددانشگاهی(علمي – پژوهشي)

6

مجلّه كاوش نامه

فصلنامه زبان و ادب دانشگاه يزد(علمي – پژوهشي)

7

مجلّه پژوهشنامه ادب غنايي

دو فصلنامه دانشگاه سیستان و بلوچستان(علمي – پژوهشي)

8

مجلّه بهار ادب

فصلنامه تخصصي زبان و ادب فارسي(علمي – پژوهشي)

9

مجلّه زن در فرهنگ و هنر

مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(علمي پژوهشي)

10

مجلّّه سّّّّّّّفینّّه (تحقیق در زبّّان و ادب و فرهنّّگ

دانشگاه پنجاب الهور – پاكستان

فارسي)
11

مجلّه مطالعات داستاني

دو فصلنامه دانشگاه پیام نور

2

(س)

(علمي – پژوهشي)

همکاری با سمینارها:
برگزار کننده و عضو كمیته علمی

"اوّلین سمینارورزشي دختران دانشجوي دانشگاههاي سراسر كشور"  -سال 1366در
(س)

دانشگاه الزهرا
برگزار کننده و عضو كمیته علمی

(س)

"سمینار بین المللی اقتصاد اسالمي "  -سال 1365در دانشگاه الزهرا

برگزار کننده و عضو كمیته علمی

"اوّلین سمینار ره آوردهای پژوهشی" در دانشگاه تربیت معلّم – 71- 72

برگزار کننده و عضو كمیته علمی

"سمینار جغرافیا" در دانشگاه تربیت معلّم – 71 -72

برگزار کننده و عضو كمیته علمی

"سمینار مشاوره و راهنمايي" در دانشگاه تربیت معلّم –71-72

عضو كمیته علمی

"كنگره علمي انديشه هاي تربیتي حضرت امام خمیني (ره) – 72

دبیر و عضو كمیته علمی

" سمینار اختر چرخ ادب ،بزرگداشت پروين اعتصامی در تاالر فردوسی دانشگاه تهران

عضو كمیته علمی

"همايش بزرگداشت ملك الشعراي بهار – 83

عضو كمیته علمی

" کنگره ملّی علوم انسانی در سالن کنفرانس های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران

عضو كمیته علمی

" همايش هزار و صّّّّدمین سّّّّال والدت رودکی در تاالر فردوسّّّّی دانشّّّّگاه تهران و تاالر
وحدت

عضو كمیته علمی

"همايش بزرگداشت موالنا (داستان پردازی) در سالن کنفرانس سران 86

عضو هیأت رئیسه

"پنجمین همايش تعامل ادبي ايران و جهان  – 86در نمايشگاه كتاب

عضو كمیته علمی

"همايش بین المللی بزرگداشت امیرحسن سجزی دهلوی  -دانشگاه سیستان و بلوجستان
86
(س)
"اولین كنگره نقش زن در سالمت خانواده و جامعه"  - 88-در دانشگاه الزهرا

عضو كمیته علمی

(س)

عضو كمیته علمی

"همايش بین المللی بزرگداشت سنايي" در دانشگاه الزهرا

عضو كمیته علمی

"همايش بین المللی بزرگداشت اقبال -دانشگاه سیستان و بلوجستان 88 -

عضو كمیته علمی

كنفرانس گسترش زبان و ادب فارسي در جنوب دكن 88 -

عضو كمیته علمی

همايش زنان انديشمند جهان اسالم  – 88-وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

عضّّّّّّو كمیته علمی زبان و ادبیات هیأت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره  -وابسته به شورای عالی انقالب
فارسي و زبانشناسي

فرهنگی 92 – 91

عضو شورا

شوراي بنیاد سعدي ،از  1392تا كنون

عضّّّّّّّو كّارگروه توانّايي علمي در

هیأت اجرايي جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاه فرهنگیان1394،

رشته زبان و ادبیات فارسي

3

مأموريت های اداری و سفرهای علمی خارج از کشور:

کشور  /شهر

تاريخ

عنوان مأموريت

مدّت

شرکت در مراسم « کمیته دائمی کنفرانس علم و تکنولوژی» در معیّت

پاکستان  /اسالم آباد

1365

يک هفته

هندوستان  /حیدرآباد

1363

يك هفته

هندوستان  /بنگال

1373

يک هفته

هندوستان  /دهلی

69

يک هفته

شرکت و سخنرانی در سمینار ساالنه استادان زبان فارسی در شبه قاره

هندوستان  /بمبئی

72

يک هفته

شرکت و سخنرانی در سمینار ساالنه استادان زبان فارسی

هندوستان  /بهوپا ل

65

يک هفته

شرکت و سخنرانی در سمینار ساالنه استادان زبان فارسی در شبه قاره

73

يک هفته

شرکت و سخنرانی در سمینار ساالنه استادان زبان فارسی در شبه قاره

هندوستان  /پتنا

80

يک هفته

هندوستان  /حیدرآباد

72

يك هفته

شركت و سخنراني در مراسم بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا(س)

سیرالئون  /فری تاون

66

يک هفته

شرکت و سخنرانی در مجامع بزرگداشت سالگرد پیروزی انقالب

نیجريه  /الگوس

66

يک هفته

پاکستان  /الهور

 67تا 69

دو سال

تدريس در دانشگاه پنجاب

ترکمنستان /عشق آباد

72

يک هفته

سخنرانی در دهه فجر

هند  /دهلی نو

72

سه هفته

بازآموزی استادان زبان فارسی سراسر شبه قاره

تاجیکستان  /دوشنبه

73

يک هفته

بازديد از مراكز علمي و سخنرانی

امريکا  /بوستون

78

6ماه

پژوهش در دانشگاه هاروارد (فرصت مطالعاتي)

مالزی  /کواالالمپور

84 82

دو سال

تدريس در دانشگاه پوترا )(U.P.M

هندوستان  /حیدرآباد

87

يك هفته

هندوستان  /شا نتي
نیكیتان

وزير علوم و آموزش عالی  +بازديد از چند دانشگاه
شرکت و سخنرانی در سمینار ساالنه استادان زبان فارسی در شبه قاره
شرکت و سخنرانی در سمینار ساالنه استادان زبان فارسی در شبه قاره
هند

شرکت و سخنرانی در سمینار ساالنه استادان زبان فارسی در شبه قاره
هتد

مالقات با وزير آموزش (جبرئیل امین) و دعوت از ايشان ،با حضور
رايزن محترم فرهنگی ج.ا .ايران

شركت و سخنراني در همايش زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند و
سخنران ويژه مراسم اختتامیه
4

سخنراني در دانشگاه كشمیر درباره بزرگداشت مرحوم عالمه حافظیان و

هندوستان /كشمیر

89

سه روز

مالزی  /کواالالمپور

89

يك هفته

اندونزی /جاكارتا

89

يك هفته

آلمان /برلین

90

يك هفته

هند  /دهلی نو

91

چهار روز

مالزی  /کواالالمپور

92

يك هفته

پاكستان  /الهور

94

دو روز

همايش میر سید علي همداني در دانشگاه پنجاب /سخنراني

هندوستان/كشمیر

2013

دو روز

بزرگداشت عالمه حافظیان

هندوستان /كشمیر

2015

سه روز

2016

شش روز

آلمان /هامبورگ و
برلین

خدمات ايشان در صوفي پوره
مراجعه به "ديوان بهاسا " و ويرايش نهايي نمونه هاي فرهنگ سه زبانه
فارسي -مااليي -انگلیسي براي سومین بار
سخنرانی در همايش شصتمین سالگرد مناسبات ايران و اندونزي
بزرگداشت موالنا جالل الدين مولوي در رايزني سفارت ج.ا.ايران در
برلین
شرکت و سخنرانی در همايش بین المللي بیدل دهلوي
مراجعه به "ديوان بهاسا " و دريافت نمونه هاي چاپ شده فرهنگ سه
زبانه فارسي -مااليي -انگلیسي

شركت و سخنراني در سمینار بین المللي ادبیات آسیاي مركزي افغانستان
و ايران
سخنرانی در مورد خانواده در جمع ايرانیان مقیم

راهنمايی پايان نامه های دانشجويان کارشناسی ارشد و رسالههاي دکتری:
نام دانشجو

دانشگاه
تربیت مدرّس

موضوع

دوره– سال

زن در شعر معاصر

ارشد 70

1

زهرا موسوی

فرهنگ تحلیلی «کلیله و دمنه»

ارشد 71

2

محمد علي محمودی

تربیت معلّم

ارشد 73

3

محمد حسینحسنی زاده

تربیت معلّم

تطبیق واژگان فارسی ترجمه سوره بقره در سه تفسیر

4

مريم شعبان زاده

تربیت معلّم

آفرينش آدم و سرّ سجود مالئک

ارشد 73

5

فاروق فتحی

تربیت معلّم

تطبیق واژگان فارسی ترجمه سوره مائده و انعام در تفاسیر

ارشد 74

6

جعفرقلي خدّامی

تربیت معلّم

فقر و غنا در ادب فارسی تا قرن  8هجری

ارشد 74

7

ابراهیم ترابی

تربیت معلّم

وصف طبیعت در نهج البالغه

ارشد 77

8

شروين خمسه

تربیت معلّم

عناصر عمده و ويژگیهای ادبیّات معاصر

ارشد 75

9

سیدمحمدعمادی

تربیت معلّم

تصوير پرندگان در شعر سامانی و غزنوی

ارشد 76

 10سیدمحمدفتح ا ...زاده

تربیت معلّم

جلوه حضرت «مريم (س)» در شعر شاعران فارسی زبان

ارشد 77

 11عبداهلل آقايی

تربیت معلّم

تجلّی شاعرانه سیمای «موسی (ع)» در ادب فارسی

ارشد 77

 12انورجماران

تربیت معلّم

شیوه تصوير سازی در شعر شاعران انقالب اسالمی

ارشد 78

 13ايوب پروری

تربیت معلّم

ويژگیهای زبانی و تلمیحات اساطیری در ديوان قاآنی

ارشد 79

5

 14محسن نجاتی

تربیت معلّم

عناصر تصوير ساز در غزلیّات خواجوی کرمانی

ارشد 79

 15ابوالقاسم عاشوری

تربیت معلّم

انسان کامل در ديوان سنايی با ارائه شواهد از نهج البالغه

ارشد 80

 16شهريارآزاد خواه

تربیت معلّم

اعالم اشخاص در مثنويهای عطّار

ارشد 80

 17علیرضاغالمی

تربیت معلّم

فرهنگ لغات و تعبیرات ديوان کلیم کاشانی

ارشد 81

 18حكمت اهلل صفری

تربیت معلّم

ساختار و محتوای کتاب های ادبیّات فارسی دبیرستان

ارشد 81

 19علیرضا آرمان

تربیت معلّم

تحلیل آماری تشبیه در غزلیّات شمس

ارشد 82

 20علي تسنیمی

تربیت معلّم

تصحیح دستنويس های روضه الشّهداء کاشفی

دکتری 85

 21صالح اديبی

تربیت معلّم

مفاهیم قرآنی در آثار عین القضاه

دکتری 85

 22محمدجواد زينلی

تربیت معلّم

تصحیح «هشت بهشت» و مقايسه اجمالی با «هفت پیکر»

دکتری 87

 23فريده فالحی

تربیت معلّم

بررسی زندگی و آثار عالمه دکتر شهیدی

ارشد 90

 24حمید فسايي

خوارزمي

پیشینه هفت وادي عطار

ارشد 91

25
خوارزمي

مقايسه موسیقايي ديوان ناصرخسرو و ديوان قائمیات

ارشد 90

 26امیر درواري

آزاد اسالمي

بررسي كاركرد تشبیه و تمثیل در تمهیدات عین القضاة همداني

ارشد 90

 28خانم سوداچي

آزاد اسالمي

بررسي اصطالحات عرفاني عضد و حافظ

ارشد 90

 29لیال مجیدحبیبي عراقي

خوارزمي

خوانش فكري متون داستاني كالسیك براي كودكان  -نظريه  p4cدکتری 92

27

ا لها م اخوان شا د

 30آرزو عرب اف

خوارزمي

تصحیح ديوان عبدالواسع جبلي

دكتري 93

 31رؤيا بهادرانی

خوارزمی

گلزار دمساز شرح گلشن راز – احمد قريمی

دکتری 95

علی سهرابی

خوارزمی

مقايسه جنبه های حماسی و داستانی سام نامه منسوب به
خواجوی کرمانی و داستان سام در شاهنامه فردوسی

ارشد 93

32

مشاور پايان نامههای دانشجويان کارشناسی ارشد و رسالههاي دکتری:
نام دانشجو

دانشگاه

موضوع

افسانه منفرد

تربیت معلّم

اصطالحات ديواني دورۀ افشار و زند بر اساس متون اين دوره

فخرالسادات

دوره  /سال
ارشد 72

تربیت معلّم

داستان انبیا در كشف االسرار

ارشد 74

مصطفي جوزي

تربیت معلّم

بررسي اصطالحات موسیقي در ديوان خواجوي كرماني

ارشد 79

يداهلل شكري

تربیت معلّم

شكل شناسي داستانهاي خسرو و شیرين ولیلي و مجنون نظا مي

دكتري 86

خامسي

6

سمانه نعمتي

تربیت معلّم

تجلي مفاهیم و اصطالحات ديني در شاهنامه

ارشد 89

مرضیه سهرابی

تربیت معلّم

تصحیح رسالۀ روضهالعارفین بايزيدی

دكتري 89

کلثوم قربانی

تربیت معلّم

بررسی سیر سفرنامهنويسی از آغاز تا امروز

دكتري 90

اعظم محمدی

تربیت معلّم

تحلیل سبک شناختی تجاربالسلف و اصل عربی آن منیه الفضال

ارشد 90

طاهره صادقي

تربیت معلّم

تحلیل انديشههاي سعدي در بوستان ( با نگاهي بر نظريه روانشناسي
هوش هیجااني)

ارشد 90

سیدعلی بنی فاطمی

تربیت معلّم

مکانیزم دفاع روانی در داستانهای مثنوی

ارشد 90

زهره امانی

تربیت معلّم

تصوير لقمان در متون فارسی

ارشد 90

شهريار مشكین

خوارزمي

انديشه سنايي در حديقه و تهیه فرهنگ موضوعي

دكتري 91

فروغ عیناوي

خوارزمي

بررسي پارهاي نكات دستوري بالغي در غزليات سعدي

ارشد91

سمیه دشتي

خوارزمي

ايثار در مثنوي و فیه مافیه موالنا

ارشد

مهناز ربیعي

خوارزمي

بررسي مفهوم كودكي در داستانهاي واقعگراي كودك در دهه 70

ارشد 91

نسرين صدري

خوارزمي

ترجمه باب النظر المغـني و بررسي مفهوم نظر در شعر حافظ

ارشد 92

شهرت معرفت

خوارزمي

مقايسه تحلیلي تطبیقي دوره تكوين ادبیات داستاني ايران و مصر

دكتري 92

عاطفه زارعی

خوارزمی

بررسی انديشه هاي دينی موالنا درباره ي جهان درون و برون با
تکیه بر سه دفتر مثنوي

خوارزمی

معانی کتاب الّله تعالی و تفسیره المنیر با تکیه بر ويژگیهای زبانی

مرضیه مسیحپور

ارشد 94

دکتری 94

مقاله های منتشر شده:
رديف

سال

عنوان مقاله

محل چاپ

1

1364

تأثیر قرآن و حديث در آثار سعدی

کتاب «ذکر جمیل سعدی»

2

1354

پیر حافظ

کنگره استادان فارسی در تهران

3

1355

تتبّع صائب از حافظ

کنگره استادان فارسی

4

1356

معرّفی شرفنامه منیری

پژوهشنامه فرهنگستان زبان ايران

5

1356

جلوه های انديشه در شعر خواجو

کنگره استادان فارسی

7

منطق قرآن

نشريه والعصر

غزوه خندق

نشريه والعصر
سمینار بزرگداشت فردوسی

6

1358

7

1356

مآخذ و منابع شاهنامه

8

1359

تغییر قبله

نشريه «والعصر»

9

1359

رمضان

نشريه والعصر – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

10

1359

فطرت

مجلّه اعتصام

11

1359

ماده تاريخ انقالب

مجلّه دانشگاه انقالب

12

1368

فرهنگ اسالمی در آثار اقبال الهوری

کیهان فرهنگی

13

1368

تجلّی عرفان در شعر صائب

مجلّه آشنا

14

1369

اوّلین و آخرين ديدار با خواجه عبدالحمید عرفانی

فصلنامه دانش

*15

1376

تصاوير خیال در شعر «پروين»

دانشکده ادبیّات دانشگاه عالمه طباطبايی

*16

* 1374

«پروين» اختر آزادگی

فصلنامه فرهنگ – پژوهشگاه علوم انسانی

17

1370

سعه صدر و وسعت مشرب «حافظ»

مجلّه ادبیّات دانشگاه تهران

* 18

1376

رسالت جمهوری اسالمی ايران در گسترش زبان
فارسی

مجلّه دانشگاه انقالب

* 19

1379

جمال ساقی باقی در شعر و نثر «عراقی»

کتاب نگرشی بر آثار عراقی

20

1371

حماسه «سیاوش» و مقايسه آن با اساطیر

مجلّه ادبیات دانشگاه الزهرا «س»

* 21

* 1379

جمال سیّد جمال در آئینه شعر اقبال (الهوری)

مجلّه ادبیّات دانشگاه تهران

*22

1380

دستنويسهای فارسی کتابخانه نیويورک و دانشگاه
کلمبیا

مجلّه نامه بهارستان

*23

* 1381

تجلّی نور در شعر «پروين»

مجلّه مطالعات زن – دانشگاه الزّهرا «س»

*24

* 1381

لطايف عرفانی در شعر «حزين الهیجی»

مجلّه ادبیّات دانشگاه تهران

*25

1384

«عطّار و «شبستری»

مجلّه مطالعات ادبی دانشگاه تربیت معلّم

*26

1382

فطرت و اخالق در آثار امام خمینی (ره)

دانشگاه قم

27

1385

پژوهشی در مکتوبات «شرف الدّين منیری»

مجلّه ادبیّات دانشگاه تربیت معلم

28

1386

پروای پروين

مجموعه مقاالت نکو داشت پروين اعتصامی

29

1386

جهان بینی رودکی

مجموعه مقاالت همايش رودکی با عنوان
(ياد يار مهربان)

30

1386

مضامین عرفانی در اشعار امیرحسن دهلوی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

8

31

1387

جلوه هاي نماز در ادب فارسي

دانشگاه تربیت معلم

32

1389

درباره تحقیقات قرآنی خانم دکتر صفارزاده

مجله رايحه

33

1388

رموز زندگی از نظر عالمه اقبال الهوری

مجله علمی -پژوهشی مطالعات شبه قاره

34

1387

کتابشناسی منظومه های دينی درباره امام علی(ع)

مجلّه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی

35

1387

حافظان لوح محفوظ

مجموعه مقاالت همايش بین المللی بزرگداشت
عالمه حافظیان

36

1390

37

1392

38

2011

39

1392

40

1394

41

1394

42

1394

نقش مخاطب در گسست هاي داستاني مثنوي با
همكاري اعظم برامكي
بررسي تحلیلي سیر انواع تشبیه با تكیه بر 9
كتاب بديع و بیان
موالنا ابوالكالم آزاد و احیاي تفكر ديني

فصلنامه تخصصي مولوي پژوهي
مجله علمی -پژوهشی بهار ادب
سمینار بین المللي موالنا ابوالكالم آزاد معمار
فرهنگ هند و ايراني

خوانش فلسفي گزيده متون داستاني كالسیك

دوفصلنامه علمي – پژوهشي تفكر و كودك (با

فارسي متناسب با اهداف فلسفه براي كودكان

همكاري لیال حبیبي ،دكتر منظر سلطاني ،دكتر سعید

(گلستان ،بوستان ،مثنوي ،كلیله و دمنه)

ناجي)

تطبیق اصطالحات مشترك "مرادات حافظ" اثر میر

مجموعه مقاالت اولین همايش بین المللي میر سید
علي همداني در همدان

سید علي همداني با "گلشن راز" شبستري

"پور مادستان پیر هندوستان"

تجلّي سخنان موالِي متّقیان علي(ع) در اشعار

مجموعه مقاالت اختر آزادگي  -پروين اعتصامي /

پروين اعتصامي

دانشگاه خوارزمي

تأثیر آيات و تعالیم قرآنی در شاهنامۀ فردوسی

مجموعه مقاالت دهمین همايش بین المللی ترويج
زبان و ادب فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

43

مقاله های منتشر نشده:
تصحیح دستنويسی از گلشن راز شبستری

کتابخانه عمومی نیويورک – 78

حضرت زهرا «س» و انس با قرآن

کنگره بین المللی حضرت زهرا «س»  -ساری – 67

عرفا ن اهل البیت (ع)

سمینار اهل البیت (ع) در سوريه – دمشق – 75

کوثر عشق

بزرگداشت حضرت زهرا «س»  -دبی – 75

9

تأثیر انديشه «مهاتما گاندی» در ارتقاء جايگاه

سمینار انديشه های مشترک گاندی و ادب فارسی – دهلی –

زنان

75

شواهد شعری «سلمان ساوجی» در شرفنامه

همايش جهانی سلمان – ساوه – 77

منیری

سمینار بین المللی بیدل دهلوی – جامعه ملیه اسالمیه دهلی –

صاحبدلی چو «بیدل» در جستجوی دلدار

80
سمینار امیر خسرو دهلوی – دهلی هند

آموزه های اخالقی در آثار امیر خسرو دهلوی

زمینه تحقیق و تدريس:

کارشناسی

از سال  53تا
کنون

متون نظم و نثر فارسی :مثنوی – گلستان – بوستان – ديوان حافظ – غزلیّات
شمس – کشف االسرار – مرصاد العباد – ديوان صائب – شاهنامه /.متون نظم و
نثر عربی /.دستور زبان فارسی /.فارسی عمومی /.آموزش زبان و ادب فارسی به
خارجیان

کارشناسی
ارشد

از سال  64تا
کنون

متون عرفانی فارسی :کشف المحجوب – گلشن راز شبستری – مثنوی مولوی/
متون عربی -

دکتری

از  71تاکنون

تدريس تاريخ وصاف  -تحقیق در متون عرفانی – قواعد عربی – تحقیق در متون
حماسی  -تحقیق در متون بالغي و فنون ادبي – تدريس بخش بديع از کتاب مطول
-

آشنايی با زبان های خارجی:
انگلیسی
خوا
ندن

نو
شتن

مک
المه

اردو
ترجم
ه

خوا
ندن

نو
شتن

مااليی
مک
المه

ترج
مه

خوا
ندن

نو
شتن

عربی

مک
المه

ترج
مه

خوا
ندن

نو
شتن

مک
المه

ترج
مه

عال
ی
خو
ب
متو
سط

×

×

×

×

×

×
×

×

×

کتابهای چاپ شده:

10

×
×

×

×

×

×

×

1

ويرايش

2

ويرايش و مقدمه

کتاب درسی «اخالق ناصری» برای دوره کارشناسی  -تالیف آقای دکتر علوی مقدّم –
انتشارات دانشگاه پیام نور
کتاب «دلها يکی است» ترجمه پروفسور ظهیر صديقی – نشر الهور – – 1367
پاکستان

3

4

تنظیم  ،ويرايش و

کتاب «هزاره» در نحو (ترجمه الفیّه ابن مالک از مرحوم غالم رضا دبیران) – نشر

مقدّمه

دفتر پژوهشهای فرهنگی – تهران – 1376

گردآوری ،ويرايش

«ابجد عشق»  -ديوان شادروان استاد غالمرضا دبیران – انتشارات نیکو روش – يزد

و مقدّمه

– 1379

5

تصحیح و تحشیه

6

تألیف

7

مجموعه اشعار

8

ويرايش

فرهنگ ابراهیمی يا شرفنامه منیری در دو جلد «آ – ژ» و «س – ی»  -انتشارات
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی – تهران – ( 1385جلد اوّل) و ( 1386جلد دوّم)
فرهنگ مختصر سه زبانه « فارسی – مااليی – انگلیسی » انتشارات «ديوان بهاسا»
(فرهنگستان زبان مالزی  -كواالالمپور)

با عنوان «از چشمه بقا» – انتشارات تكا 1388 -

تجلي شطرنج در ادب پارسي (تذكره شعراي شطرنج) تألیف مهندس احمد میر زنده
دل ،1394،انتشارات فرزين

طرح پژوهشی:
ابّّدال در واژه هّّای عربی بر اسّّّّّّّّاس فرهنّّگ «منتهی فرهنگستان زبان ايران – پژوهشگر – 1353
االرب»
بررسّّی سّّاختار برنامه ريزی درسّّی رشّّته زبان و ادبیات وزارت علوم و آموزش عالی – ناظر – 1379
فارسی
شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی شورای پژوهشهای علمی کشور – ناظر – 1379

11

بررسي پیام هاي جهاني درشاهكارهاي ادبیات فارسی

صندوق حمايت از پژوهشگران کشور – ناظر – 1392

تقديرنامه ها:
اعطاکننده:

عنوان:

 -1رياست محترم جمهوری اسالمی ايران

استاد نمونه کشور در سال 1377

 -2وزير محترم فرهنگ و آموزش عالی

همکاری با شورای عالی برنامه ريزی

 -3وزير محترم فرهنگ و آموزش عالی

تصدّی رياست دانشگاه الزّهراء (س)

 -4وزير محترم فرهنگ و آموزش عالی

کوشش در گسترش زبان و ادبیّات فارسی در پاکستان

 -5رئیس محترم دانشگاه تربیت معلّم تهران

استاد نمونه دانشگاه تربیت معلّم

 -6رئیس محترم دانشگاه تربیت معلّم تهران

همکاری با مديريّت و خدمت در دانشگاه

 -7رئیس محترم دانشگاه تربیت معلّم تهران

همکاری با سمینار جغرافیا

 -8رئیس محترم دانشگاه تربیت معلّم تهران

همکاری با مديريّت در انتخاب دانشجويان ممتاز

 -9رئیس محترم دانشگاه پیام نور تهران

تالش در امور اجرايی دانشکده برون مرزی

 -10رئیس محترم دانشگاه پیام نور تفت يزد

همکاری با کتابخانه حضّّرت امیرالمؤمنین (ع) دانشّّگاه پیام نور
تفت يزد

 -11دبیر محترم هیأت امنای دانشگاه ها

همکاری با هیأت امنای دانشگاه های منطقه 2

 -12دبیر محترم هیأت امنای دانشگاه ها

همکاری با هیأت امنای دانشگاه های منطقه مرکزی

 -13سپاه محترم پاسداران انقالب اسالمی

شرکت و سخنرانی در مراسم دهه فجر

 -14فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج

همکاری به عنوان عضو هیأت علمی کنگره

 -15فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج

همکاری با سمینار «میالد کوثر»

 -16فرماندهی محترم تربیت بدنی بسیج

همکاری با جشنواره فرهنگی – ورزشی کوثر

 -17رئیس محترم بخش فارسی دانشگاه پنجاب الهور

تدريس در دانشگاه های الهور و نشر فرهنگ اسالمی

 -18دانشجويان محترم ايرانی الهور – پاکستان

تالش و فعّالیّت فرهنگی در پاکستان

 -19فرماندهی محترم بسیج دانشگاه

استاد نمونه بسیج – دانشگاه تربیت معلّم
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 -20سفارت محترم جمهوری اسالمی ايران در مالزی

برای کوشش در گسترش زبان و ادبیّات فارسی در مالزی
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