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  اجرایی -شناسنامه علمی                                                              

 
 

گاه ــــدانشل خــتم : ــــمح   16ایه ـه: دانشـــیار پــمرتب

 ران ــتهرکز ــم؛ ورــام نــپی

و هیات ــعض:   سازمانیــپس

          رســــمی    ــــیعلمــــی 

 

      

 یو پژوهش لمیسوابق ع

 (1384) دانشگاه تهرانزبان و ادبيات فارسی از  دكتري*

  شكل شناسی نظام اجتماعی در شاهنامه فردوسیعنوان رساله: 

 

 (1377)دانشگاه تهرانو ادبيات فارسی از كارشناسی ارشد زبان *

 بررسی ده قصيده از خاقانی رح وش  عنوان پایان نامه:

 

   (1374))رتبه ممتاز علمی(اندانشگاه كاشكارشناسی  زبان و ادبيات فارسی از  *

 

 :فعاليت هاي علمی و پژوهشی

 :كتاب

 -های فرهنگیساختار نظام اجتماعی با تکیه بر بن مایه " پيكر شناسی شاهنامه فردوسی: پیامنی، بهناز، -1

 1392، انتشارات زوار "اجتماعی

ن کریم بثر محمدا "مجمره؛ رساله در ع رکشی"نسخه خ ی ، مقتمه و ت لیق تصحیح  پیامنی، بهناز، -2

 1393، نشر علمابراهیم کرمانی، 

سم و جتعالی  )نگرش دینی کیمیای سعادت بهسیری در بوستان انتیشه غزالی عفت نادری نژاد، پیامنی، بهناز، -3

 1395جان( ،نشر امیدمجد، 

 )ترجمه(، در دست انجامتالیف دیلک قایا،  کربال در آرشیو عثمانی -4

 

 :مقاالت

ده ، مجله دانشکتحوالت اقتصادي وميزان رشد صنایع در شاهنامه فردوسی بررسی پیامنی، بهناز، .1

 (یژوهشپ -یعلم(1387، بهار 60سال شانزدهم، ش، ه تربیت معلم تهراندانشگاادبیات وعلوم انسانی 

مجله  ،یانه در شاهنامه فردوسيعام يه بر باورهايبررسی آیين دخمه و سوگ با تك پیامنی، بهناز، .2

 (یپژوهش -ی)علم(  187،شماره 1387،دانشگاه تهراندانشکده ادبیات 
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زبان  ، نشریه ادب وبررسی سبكی و محتوایی نسخه خطی مجمره ؛ رساله در عطركشی پیامنی، بهناز، .3

 پژوهشی( -علمی )1394پاییز و زمستان  38ش  18، سال کرمان

 

، 1387ز ، پایینثر نظم و سبک شناسیفصلنامه ، جایگاه پيشه ها در شاهنامه فردوسی پیامنی، بهناز، .4

 پژوهشی( –) علمی 1شماره 

 

 دبیاجستارهای (رویكردي جامعه شناختی به دیوان رودكی،) رودكی، روایتگر زمان پیامنی، بهناز، .5

 1388اره اول، سال چهل و دوم، شم پژوهشی( -)علمیفردوسی مشهد،  دانشگاه

 

 ،پژوهشی( -)علمینثر نظم و سبک شناسی، باورهاي دینی –شعر رودكی، جلوه گر كهن پیامنی، بهناز، .6

 1388سال دوم، شماره دوم، تابستان 

 

 نایی بهبررسی ساختار روایی مصيبت نامه عطار و سيرالعباد س فاطمه فرهودی پور، پیامنی، بهناز، .7

 پژوهشی( -علمی )1394، 19، مطالعات عرفانی، ش مثابه تمثيل رویا

 

ان خ صنعان در منطق الطير بر اساس الگوي سفر قهرمنگاهی به تحول شخصيت شي پیامنی، بهناز، .8

 ژوهشی(پ -علمی )1394، 30،ش پیاپی 4ش  8، سال سبک شناسی نظم و نثر، جوزف كمپبل

 

 

 اكبرنامه حميدي  هاي حماسی و ساختاريمقایسه تطبيقی شاخص پیامنی، بهناز. مریم زمانی، .9

 -علمی ) 1395تابستان  ،شبه قاره(نامه فرهنگستان)ویژه نامه ، كشميري و شاهنامه فردوسی

 پژوهشی(

 

سبک  پژوهش ادب فارسی،ن در داستانهاي عاشقانه منظوم فارسی، ز -تصویر قهرمان پیامنی، بهناز، .10

 پژوهشی( -علمی شناسی نظم و نثر)

 

 The comparative study ofنگین تاجی، آریا. نرگس محمدی بدر، فاطمه کوپا ، بهناز پیامنی  .11

character madamebovary’andanna Karenina in freud psychoana lysis . Survey 

Methodology. 2015. Vol. 44, No. 1. May-June.  690-702 (ISI)        
 
 Iranian identity and پیامنی، بهناز، ،نرگس ،، محمدی بدرعلی اصغر  ،سیدرضایی طاهره، بوند شهریاری .12

expression in poetry of Khalida Forough (Afghan poet) , Farzana Khujandi.( Tajik 

poet) .International Journal of Humanities and Cultural Studies (ISSN 2356-5926) 

(ISI)         
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ه امفصلنایرانی،  -بازكاوي چله نشينی در ساختار عرفان اسالمی کوچکیان، طاهره؛ پیامنی، بهناز، .13

 پژوهشی( -علمی )283 -245، ص96، تابستان 47، ش13، سشناختیاسطوره ادبیات عرفانی و 

 ،ثرننظم و  یسبک شناس فصلنامهپيامنی، بهناز، بررسی سبكی و محتوایی دیوان شكيباي كرمانی،  .14

 (یپژوهش -ی) علم1397

ماهيت شناسی راحت القلوب امير خسرو دهلوي )بررسی تک نسخۀ  زمانی، مریم؛ پیامنی، بهناز، .15

پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر (، امير خسرو دهلوي در كتابخانه كاخ گلستانراحت القلوب 

 87-57 ، صفحه1395، زمستان 2، شماره 1دوره ، فارسی

 

المه عدانشگاه ريقرآن، سراج من ين قصه هاقهرمانا يگفتار يهايژگیبه و يكردیروپیامنی، بهناز،  .16

 (یجیترو -یعلم)1392بهار  ،ییطباطبا

 

رآثار مشترک د ميكاركرد مفاه یقيتطب یبررس فرخ ، ،حاجی علیپیامنی، بهناز،  ،نرگسمحمدی بدر،  .17

 یبلخ نیاثر موالنا جالل الد "منازعت آن چهار كس درباره انگور" تی)بر اساس حكايو تولستو موالنا

 1394، ، فصلنامه مطالعات داستانی، دانشگاه پیام نور(ياثر لف تولستو "همه يخدا برا کی"ستان ودا

 

  37ش ، 1389، کتاب ماه ادبیاتجایگاه درختان وگياهان مقدس در شاهنامه فردوسی،پیامنی، بهناز،  .18

اره ، شمسال هفدهم کیهان فرهنگی،، فراز و فرود شخصيت زن در شاهنامه فردوسیپیامنی، بهناز،  .19

 16-29، صفحه 1379، تیر ماه 165

ر خراسان یام نوپ، دانشگاه بر پلكان شعر سایه؛ پژوهش هاي بالغی و ادبی مهری بیابانگرد،پیامنی، بهناز،  .20

 رضوی

 1386، پاکستان، 88، شماره فصلنامه دانش، ين وصيت در شاهنامه فردوسیآیپیامنی، بهناز،  .21

 يهاباور از منظر یانینو به سفرنامه ناصرخسرو قباد ینگاهات، جراد یعل میبهناز، عبدالکر ،یامنیپ .22

 دانشگاه پنجاب پاکستان ،یو عناصر قدس يرياساط ینید

 ياه انهیپر نهاى نوجواماندر ر پیتا یآرك ،یبهناز، اعظم بزرگ ،یامنیاصغر، پ یعل ،یاریشهر بوند .23

 یبهشت دیوجوان دانشگاه شهکودک و ن یدوفصلنامه تخصص ،ونگی ي هیبر اساس نظر سیارم اسنديل

ر یوان پروین از منظداساطيري در  -بازكاوي باورهاي دینی جرادات،  یعل میعبدالکر ،یامنیپ بهناز .24

 مجله الدراسات االدبیه دانشگاه بیروت، جامعه شناسی ادبيات

 

 

 

 

 

 و ملی ین الملليب ينارهايسم

http://journals.iau.ir/issue_113094_114031_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%3Cspan+id%3D%22sp_ar_pages%22%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%3Cspan+dir%3D%22ltr%22%3E57-78%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-146.html
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صيدمین سيال توليد    ، کنگره بین الملليی هشت ي مولويبررسی ساختار گفتگو درداستانهاي مثنوبهناز،  پیامنی، -1

 (+سخنرانیمقاله كامل) تهران، 1386آبان ماه  6و7چاپ در مجموعه مقاالت همایش داستانپردازی کنگره،  موالنا و

ت توسعه فرهنگی سرزمين برنامه ریزي استراتژیک گردشگري ادبی جهپیامنی، بهناز، پازکی، معصومه،  -2

 مقاله كامل()1393بهشت ماه ، اردیتفتاه پیام نور مایش دانشگه، ایران

ین الملليی  ، چاپ خالصه مقاليه در خالصيه مقياالت کنگيره بي     زبان نيایش در داستانهاي مثنويپیامنی، بهناز،   -3

 خالصه مقاله() تهران، 1386آبان ماه  6و7هشتصدمین سال تولد موالنا

 ناسیانه آن در مفهوم نور در قرآن كریم و تجلیی نشیانه ش   هناز، پیامنی، بمقبلی، آناهیتا، ابراهیم پور، فرشاد، -4

، هنرهيای تجسيمی   )در سيه دهيه اخیير ایيران(    ملی بررسی مبيانی نظيری   همایش پيام نور،نشانه دانشگاه طراحی 

 خالصه مقاله()تهران 5/12/1392

ن هميایش مليی   نخسيتی  پژوهشی در اشعار شفاهی منطقه جوین خراسان، زهرا راسخی اصيل،  پیامنی، بهناز، -5

 پوستر()كرمان 6/11/1393-4نگاهی نو به ادبیات عامه، دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان، 

 مطالعه گردشگری ادبی با رویکرد تحکیم  ویییم م یی بیر انیای   رییه       پازکی، معصومه، پیامنی، بهنااز،  -6

 امل(كمقاله ، )1394بهمن  9، کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار بنمادین)مطالعه میردی شمراز(

 دلمی  اساس بر ادبی گردشگري كریدور از توسعه به دستيابی هاي راه بازكاوي پازکی، معصومه، پیامنی، بهناز، -7

 ) مقاله كامل(1394، بهمن یزد، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران،)شيراز : موردي مطالعه(تاپسيس

 ،1386ه اسيفندما  قطرکنگره بین المللی انهاي پروین اعتصامی، بررسی ساختار گفتگو درداست پیامنی، بهناز، -9

 مقاله كامل()دوحه

قامات شیخ بررسی جامعه شناختی اسرارالتوحید فی ماسرارالتوحيد، آیينه حقيقت)  پیامنی، بهناز، -10

بوسعید ا لمللیفارسی در مجموعه مقاالت سمینار بین ا به زبانهای روسی، ترکمنی و خالصه مقالهچاپ ابوسعید(

  1386زمستان  ،تركمنستانابوالخیر متفکر بزرگوار مشرق زمین، 

تميدنها،   جایگياه رودکيی در گفتگيوی   ، کنگره بین المللی نوستالژي در دیوان رودكی سمرقندي پیامنی، بهناز، -11

 مقاله كامل+ سخنرانی()1387بهار  تاجيكستان، خجند،

 » كهن ایران اطيريِاس ادبی مذهبی متون اخالقیِ هاي درآموزه سيري، ناز به ،مرضیه ، پیامنی ،دهقانی فیروزآبادی -12

 هید بهشيتی. ، دانشيگاه شي  تهیران ، شيهریور   6و5، (فلسفه و عرفان پنجمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی )

 مقاله كامل()1396

اي كودكیان  ه فرصتی شینيدنی بیر  ، داستان كودكان رها شده شاهنامپیامنی، بهناز؛ هاشمی، نیره سيادات  -13

» شيهد م، دانشگاه فردوسيی  1397، اردی بهشت «شاهنامه و کودک» نخستین همایش بین المللی ادبیات کهنامروز، 

 )مقاله كامل+ سخنرانی(، ) مقاله برتر(« بنیاد فردوسی شاخه توس و کانون شاهنامه فردوسی توس

 

 

 طرح پژوهشی:
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 پایان یافته() منطق الطير عطارساختار گفتگو در  پیامنی، بهناز، -1

) بررسی و نگرش دانشجویان رشته زبان و ادبيات فارسی مركز تهیران بیه دروس پاییه    پیامنی، بهناز، -2

 یافته( پایان

 پایيان ) نعوامل ارزیابی عملكرد مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور استان تهرا تدوین پیامنی، بهنياز،   -3

 یافته(

 ) در دست انجام(خه خطی دیوان شكيباي كرمانیتصحيح نس پیامنی، بهناز، -4

 

 :طرح پژوهشی و كتاب ، ویراستاري علمیارزیابی ،داوري  .نظارت

 از دانشگاه پیام نور "مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه "داوری کتاب با عنوان -1

 نور دانشگاه پیام ،واحد/مقطع ارشد(2)  ")خا انی و نظامی(3نظم فارسی" کتاب با عنوانارزیابی  -2

، سيی( واحيد/مقط  کارشنا 2)تاریخ فرهنگ و هنر ایران)پيش از اسالم(  "ویراستاری علمی کتاب با عنوان -3

 دانشگاه پیام نور

 ، واحيد/مقط  ارشيد(  2)تحقيق در معانی و بيان و فنیون ادب فارسیی   "ویراستاری علمی کتاب با عنوان -4

 دانشگاه پیام نور

 دانشگاه پیام نورحد/ مقطع کارشناسی(، وا 2)"مبانی عرفان و تصوف "کتاب ارزیابی -5

می از دانشيگاه آزاد اسيال   "بازجست موضوع معارف قرآنی روایی در ادب پارسیی  "داوری کتاب با عنوان -6

 واحد خرم آباد

 از دانشگاه پیام نور "شرح و نقد و تفسير نسخه خطی ) اخالق شمسيه(" طرح پژوهشی نظارت -7

و تفسير نسخه مخمسیات) تخمیيس غزليیات حیافز( از     تصحيح، شرح، نقد  " طرح پژوهشی نظارت -8

 از دانشگاه پیام نور "موالنا زینی

 1387ارزیابی پایان نامه هاي كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی از سیال   " طرح پژوهشی نظارت -9

 از دانشگاه پیام نور "تا كنون

از  "و دیدگاه شرق و غیرب تطبيق ادبيات مهدویت و اندیشه مدینه فاضله از د "طرح پژوهشی داوری -10

 ادبدانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آ

شناخت عرفان واخالق در آثار امام خمينی )ره( وبازتاب تیاثير آن در حيیات   " داوری طرح پژوهشيی  -11

 ادباز دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آ "بشري

 انشگاه پیام نوراز د "نقت و تحلیل بلقیس و سلیمان از احمت خان صوفی " طرح پژوهشی ارزیابی -12

 دانشگاه پیام نور  "كتاب عملكرد دانشگاه پيام نور استان تهران" ویراستاری ادبی -13

 

 

 صیپژوهشی و ترویجی/ تخص -علمی مقاالت داوری
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 یت عرفانمطالعا یپژوهش-یدوفصلنامه علم از دیوان حافظ، یبیت عرفان کی یساختار لیو تحل یتصحیح انتقاد -1

 یمطالعات عرفان یپژوهش-یعلم دوفصلنامه،یاحمد جام نامق نیالتائبسماع در انس  های¬استعاره -2

مطالعات  یژوهشپ-یدوفصلنامه علم بر رسالة عشق(، هیبا تک یباخرز نیالدّفیبه آثار منثور س یمحبّت)نگاه حجرة -3

 یعرفان

 واحد تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسالم یپژوهش -یفصلنامه علم یمقاله برا 5 یداور -4

و  یلنامه علم، فص «ژاک الکان» ةروانکاوان افتیپور بر اساس ره یروان رویاز من« کنار آتش یکول» رمان لیتحل -5

 یفارس اتيپژوهش زبان و ادب یپژوهش

بان وهش زپژ یو پژوهش یفصلنامه علم ،"لرستان یاستمرار فرهنگ بوم یو نقش آن در بقا یبوم تیهو یابیباز" -6

 یفارس اتيو ادب

بک پژوهشی س –فصلنامه علمی ، کی بر مبنای شاخصه های سبک شناسی و نقد متونبازخوانی بیتی از رود -7

 شناسی نظم و نثر

ظم پژوهشی سبک شناسی ن –فصلنامه علمی  ،"خورد گاو نادان ز پهلوی خویش"تحلیل بالغی زبانی مصراع -8

 و نثر

 سبک شناسی نظم و نثر پژوهشی –فصلنامه علمی  ،هنر در شاهنامه -9

سیبک شناسیی   پژوهشی  –فصلنامه علمی  ،تجلی ویژگی های پهلوانهای مختلف شاهنامه در شخصیت اسفندیار -10

 نثرنظم و 

 نظم و یسبک شناس پژوهشی – یفصلنامه علم نقد اسطوره ای رمانهای دهه هفتاد و هشتاد شمسی -11

 نثر

هشـی  پژو –صلنامه علمی فدر شااهنامه(،   ییسبک شناسانة قطعات غنا یاز راز شاهنامه)بررس گرید یماز -12

 نظم و نثر یسبک شناس

شـی  پژوه –فصلنامه علمی ،  یعبدالواسع جبلا  وانیدر د یعیبد یمعنو یورهایز یشناس ییبایز خاستگاه -13

 نظم و نثر یسبک شناس

       نظم و نثر یسبک شناسپژوهشی  –فصلنامه علمی  ،شگردهای اطناب و بسط کالم در بوستان سعدی  -14

نظـم   یسبک شناسپژوهشی  – فصلنامه علمی ،سازی کالم در بوستان سعدیشردهشگردهای ایجاز و ف  -15

       و نثر

 نظم و نثر یسبک شناسپژوهشی  –فصلنامه علمی  ،تحلیل سبکی شرح مثنوی سروری -16

 شـی پژوه –فصـلنامه علمـی    ،یفردوسا  یداستان )مَثَل( در داساتانها  انیب ۀویظهور، هدف و ش گاهیجا   -17

 نظم و نثر یسبک شناس

امه فصـلن ، بررسی سبکی و محتوایی مطلع االنوار امیرخسرو دهلوی و معرفی نسخه هاای موجاود در ایاران    -18

 نظم و نثر یسبک شناس پژوهشی –علمی 

ی پژوهش –فصلنامه علمی  ،جمالزاده از دیدگاه سبک شناسی نقش گرا "فارسی شکر است"تحلیل داستان  -19

 نظم و نثر یسبک شناس
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 دانشگاه لرستان دو فصلنامه ادبيات حماسی ،انجام اسطوره رستمچوب گز توتم سیستان و سر -20

 دانشگاه لرستان دو فصلنامه ادبيات حماسی ، استانی جنگ هفت گردان شاهنامهد -ساختار کنشی و روایی -21

ان دو دانشیگاه لرسیت   ، مقایسه تحلیلی متن نمایشنامه های برگرفته از داستان سیاوش بيا روایيت فردوسيی    -22

 حماسی فصلنامه ادبيات

شیگاه  دان ، اسی ادیسه هومر بر اساس روان شناسی تحلیلی و کیمیياگری یونيگ  مبررسی فرایند فردیت در داستان ح -23

 لرستان دو فصلنامه ادبيات حماسی

    صلنامه پژوهش هاي ادبی و بالغی دانشگاه پيام نور خراسانف -برائت استهالل در تاریخ جهانگشای جوینی -24

 انفصلنامه پژوهش هاي ادبی و بالغی دانشگاه پيام نور خراس یصر امین پور،دغدغه های اجتماعی شعر ق -25

غیی  فصیلنامه پیژوهش هیاي ادبیی و بال     بررسی و تحلیل سبکی رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی پور، -26

 دانشگاه پيام نور خراسان

پيام  بالغی دانشگاه فصلنامه پژوهش هاي ادبی و بینامتنیت مضامین اخالقی قرآن در غزلیات عربی شيمس،  -27

 نور خراسان

 فصلنامه پژوهش هاي ادبی و بالغی دانشگاه پيام نور خراسان ،از خانقاه تا خرابات حافظ -28

 وفصیلنامه پیژوهش هیاي ادبیی      ، بازخوانی داستان حسنک وزیر بر اساس معیارهای داستان نویسی معاصر -29

 بالغی دانشگاه پيام نور خراسان

انشگاه دفصلنامه پژوهش هاي ادبی و بالغی  ،پسامدرن در رمان کولی کنار آتيش مولفه های ادبیات داستانی  -30

 پيام نور خراسان

 نفصلنامه پژوهش هاي ادبی و بالغی دانشگاه پيام نور خراسا،  مفاخره و خودستایی در نفثه المصدور -31

 نورفصلنامه مطالعات داستانی دانشگاه پيام  بررسی عنصر داستانی گفتگو در داستان سیاوش، -32

دانشیگاه   فصلنامه مطالعات داسیتانی ، بررسی تطبیقی شخصیت، زندگی، احوال و اقوال ابراهیم ادهم و بودا  -33

 پيام نور

فصیلنامه  فيت خيان بير اسياس نظریيه یونيگ(،       هبررسی روان شيناختی   هفت خان رستم از دید کهن الگو) -34

 مطالعات داستانی دانشگاه پيام نور

35- ... 

 

 پایان نامهراهنمایی  د(

 ی()راهنمای1390پیام نور مرکز تهران جنوب  مهری بیابانگرد، دانشگاه: "سایه ررسی موسیقی شعرب" -1

دانشييگاه پیييام نييور مرکييز تهييران   ، مهرنييام سييحر ،"کيير نظييامیر هفييت پیبازتيياب نوسييتالژی بهشييت د " -2

 1392 )راهنمایی(،جنوب

ران اه پیيام نيور مرکيز تهي    دانشيگ ، عبيدالجباری  فاطميه :  دانشيجو  ،"کير نظيامی  بازتاب تقدس در هفيت پی  " -3

 ()راهنمایی،1392جنوب
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 بررسييی فولکلييور در ادبیييات معاصيير: مطالعييه مييوردی؛ سووشييون اثيير سييیمین دانشييور و ميين او اثيير رضييا " -4

 (راهنمایی)1393جنوب تهران مرکز نور پیام دانشگاه، جهانگیری پونه:  دانشجو،"امیرخانی

، «یات فارسیتان همدان (بامعادل های آنها درزبان وادببررسی تطبیقی ترانه ها وضرب المثل های آذری )اس" -5

 1395راهنمایی(دانشجو: عادل ساعدی خلوص، دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت)

، زهارا راساخی ا،ال، دانشاگاه پیاام ناور مرکاز        "بررسی موضوعی اشاعار چوپاانی ناحیاه جاوین خراساان     " -6

 1394راهنمایی()پاکدشت

  و:انشجد" پیکر نظامی با تکیه بر الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبلبررسی تحول شخصیت قهرمان در هفت" -7

 1395(یی)راهنمانور مرکز پاکدشت امیدانشگاه پ، علی صفری

 «یفارس تایادبوآنها درزبان  ی)استان همدان (بامعادل ها یآذر یترانه ها وضرب المثل ها یقیبررسی تطب» -8
 1395(ییراهنماز پاکدشت)نور مرک امیدانشگاه پ ،عادل ساعدی خلوصدانشجو:  

ز نور مرک امیدانشگاه پ ،ده لوناعظم حاجیه بدانشجو:  ، "بررسی شیوه های مجازات در تاریخ بیهقی " -9

 1395(ییراهنماپاکدشت)

 س جنوبی،: نرگدانشجو، "اجتماعی ویس و رامین و تریستان و ایزوت –بررسی تطبیقی ساختار فرهنگی  " -10
  1395 (ییراهنما)نور مرکز پاکدشت امیدانشگاه پ

دانشگاه  ،اللیسما ج، دانشجو: " (داستان 50مقایسه ی عناصر جادویی در افسانه های پریان )با محوریت  " -11

  1395 (یی)راهنمانور مرکز پاکدشت امیپ

12- ..... 
 

 پایان نامه مشاوره ه(

 

لفاه هاای   ا،ار و مو بررسی و تحلیل مقایسه ای شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظار عن   -1

 )دکتری(1395( مشاورسبک شناختی، دانشجو: طاهره سید رضایی، مرکز تحصیالت تکمیلی)

 دگاهیا از د ناا یو هناکارن یشاوهرههوخانم، ماادام باوار    یدر رماان هاا   تیشخصا  یا سهیو مقا یلیتحل یبررس -2

 کتری()د1395( مشاور، دانشجو: هریا نگین تاجی، مرکز تحصیالت تکمیلی)دیفرو یروانکاو

 1391(ورمشا،دانشجو: الهام شعاعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب)فرهنگواره لیلی و مجنون نظامی -3

ان ر مرکاز تهار  دانشجو: رویا اسدی انزابی، دانشگاه پیام ناو  ،نقد بالغی ترجمه نهج البالغه سید جعفر شهیدی -4

 1390() مشاورجنوب

گاه پیاام  دانشا  دانشجو: مهناز شعبانپور کالگر ،سرو وشیرینبررسی و تحلیل سیمای زن در ویس و رامین و خ -5

  1390( ) مشاور نور مرکز تهران جنوب

کاز  دانشاگاه پیاام ناور مر    ، دانشجو: نارگس افاروز  تصحیح و توضیح نسخه خطی دیوان مالحسن جانی هروی -6

 1390) مشاور(  تهران جنوب

ناور مرکاز    دانشگاه پیام فرزانه ساکی هندزی دانشجو: فرهنگ تلمیحات و اشارات در غزلیات حزین الهیجی،  -7

 1389 )مشاور( تهران جنوب
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ام ناور  دانشاگاه پیا   ، دانشجو: مهرنوش علی پاور بررسی و تحلیل ساختار اشعار سپید و نیمایی حسین منزوی -8

  1391( مشاور )مرکز تهران جنوب 

 ه پیاام ناور  دانشاگا  : فاطمه زندی، دانشجوزبانزدهای شعر نظامی با تاکید بر لیلی و مجنون و خسرو و شیرین -9

  1391مشاور( ) مرکز تهران جنوب 

( شیاور م) دانشگاه پیام نيور مرکيز تهيران جنيوب     آزادی و ادب اعتراض در شعر عطار، دانشجو: علی بهروزی -10

1393 

اه پیيام  دانشيگ  در داستانهای کوتاه جالل آل احمد، دانشجو: سمیه شصيتی  "فولکلور"چشم انداز فرهنگ عامه -11

 1393( مشاور) پاکدشتمرکز نور 

 ام ناور مرکاز  دانشجو: کریم تاا،، دانشاگاه پیا    گستره زبان و اب پارسی در شبه جزیره بالکان) در سده اخیر(، -12

 1391()مشاورتهران جنوب

کیم حی المعاد اد التحلیل ساختار و بررسی محتوایی جاویدنامه عالمه اقبال الهوری و مقایسه آن با سیر العب -13

 1395( مشاورنور مرکز پاکدشت ) امیدانشگاه پ سعید نظری،و: دانشجسنایی، 

زرکيی،  ب، دانشيجو: اعظيم   بر اسياس نظریيه یونيگ   « پریانه های لیاسند ماریس»آرکی تایپ در رمان نوجوان   -14

 1395( مشاور)لواساناتنور مرکز  امیدانشگاه پ

تهران رکز نور م امیانشگاه پدتا کنون(، دانشجو: فرزانه غریبی،  1300فرهنگنامه ادب پژوهان معاصر) -15

 1395( مشاور)جنوب

، "ن فر کالفنورم نتقادی گفتمان در شعر نوجوان، با تکیه بر اشعار بیوک ملکی بر اساس نظریهاتحلیل " -16

 1396( مشاورنور مرکز پاکدشت ) امیدانشگاه پ ،سادات هاشمیالنیره دانشجو: ،

( مشیاور ) نيور مرکيز پاکدشيت    امیي دانشگاه پمن آبادی، ، دانشجو: پریسا رح"کارکرد زبانی در تاریخ بیهقی" -17

1396 

لفيه هيای   مو ور خجندی و خالده فروغ در منظر عناصفرزانه  بررسی و تحلیل مقایسه ای شعر فروغ فرخزاد،" -18

 1395(مشاور) تحصیالت تکمیلینور مرکز  امیدانشگاه پ، طاهره سیدرضاییدانشجو:  "سبک شناختی

دگاه از دیي  ام بيواری و آناکارنینيا  دهيای شيوهرآهوخانم ميا   ی شخصيیت در رمان حلیلی و مقایسيه ا بررسی ت " -19

 1395(مشاور) تحصیالت تکمیلینور مرکز  امیدانشگاه پ، دانشجو: آریا نگین تاجی، "روانکاوی فروید

20- ..... 

 

 ه( داوري پایان نامه

و: رقیه انشج، دفارسی تحلیل ساختاری داستان های عاشقانه در ادبیات آذربایجان و تطبیق آن با ادبیات -1

 1392)دکتری( دانشگاه پیام نورنیساری، 

مجتبی کرد،  ، دانشجو:"بررسی تحلیلی آداب و رسوم عامیانه در کتاب گلستان سعدی و فیه مافیه مولوی " -2

  1391 پیام نور) کارشناسی ارشد(
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شناسی ر)کارپیام نو  ، دانشجو: حسین محمدی مبارز،"تحلیل تطبیقی کیخسرو، کوروش، ذوالقرنین بررسی"  -3

 1390 ارشد(

ن ید حسیس، دانشجو: نجمه "بررسی و تحلیل داستان های هزار و یک شب بر اساس آموزه های اخالقی "  -4

 1391 پور،  ) دانشگاه پیام نور(

: آزاده نشجو، دا"بررسی آداب و فنون دبیری در تاریخ بیهقی و مقایسه آن با چهارمقاله نظامی عروضی " -5

 1390 انشگاه پیام نور(متحمل،  )د

6- ... 

 

 

 فعاليتهاي اجرایی

 1388مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران از سال  -

 1389مدیر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران از سال  -

 1393تا 1390مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور استان تهران از  -

 1393تا 1390ت عربی دانشگاه پیام نور استان تهران از مدیر گروه زبان و ادبیا -

 1393تا1385از  مدیر گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت -

 هرانمسئول علمی ستاد استانی هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشگاه پیام نور استان ت -

 

 عضویت ها:

 پیام نور عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه -

 دبیر هیات رئیسه دانشگاه پیام نور استان تهران -

 عضو کمیته انتصابات دانشگاه پیام نور استان تهران -

 عضو کمیته عالی نظام پذیرش پیشنهادهای دانشگاه پیام نور استان تهران -

 عضو شورای تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -

 عربی دانشگاه پیام نور عضو شورای تخصصی زبان و ادبیات -

 عضو شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی رشته های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -

 مرکز پاکدشت –عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران  -

 عضو کمیته انضباطی بدوی دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز تهران جنوب -

 ام نور استان تهران، مرکز تهران جنوبدانشگاه پیعضو شورای آموزشی  -

 1392تا  88از سال  عضو کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور استان تهران -

 1393تا  88از سال  عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران -

 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه پیام نور استان تهران -

 نور استان تهرانعضو شورای  اطالع رسانی دانشگاه پیام   -

 تهرانعضو کمیته گرنت گروه آموزشی و پژوهشی ادبیات فارسی و ادبیات عرب استان  -
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 عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران -

  نماینده شورای پژوهشی استان در کمیته گرنت گروههای آموزسی و پژوهشی در مرکز شمیرانات -

 

 

 نواره هاي دانشگاهی فعاليت در حوزه جش

 (92-91* داور پنجمین جشنواره ملی حرکت در مرحله استانی)          

 (93-92* داور هفتمین جشنواره ملی حرکت در مرحله کشوری)          

 (91-89* داور انتخاب دانشجوی نمونه کشوری در مرحله استانی)          

 

 فعاليت در حوزه بسيج اساتيد

 1392تا 1390دانشگاه پیام نور استان تهران از  يج اساتيدجانشين رئيس بس*           

 (61ره دانشگاههای استان تهران)دو بسيج اساتيدمدیر اجرایی ستاد برگزاری نشست ماهانه فرهنگی *              

 دانشگاه پیام نور استان تهران بسيج اساتيد* مسئول حلقه علمی زبان و ادبیات فارسی در           

 دانشگاه پیام نور استان تهران بسيج اساتيدحلقه صالحین زبان و ادبیات فارسی در  * مسئول          

 

 سایر فعاليتها:            

   المیهمکاری با مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اس  -            

 مینه تالیف فرهنگ شاهنامه  مکاری با پژوهشگاه زبان فارسی وابسته به شهر کتاب در زه  -       

  1385در مدرسه عالی شهید مطهری،  تدریس -      

 

  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 

 

 

 


