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دانشگاه آزاد اسالمی 1376-1380 -
تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسالمی 1380-1382 -
تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسالمی -
علوم و تحقیقات تهران

1386-1390

عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد :نقدروان
شناختی،جامعه شناختی وفمینیستی اشعار فروغ فرخ زاد،
سیمین بهبهانی وطاهره صفار زاده
ع نوان پا یان نا مه دک تري :تحل یل ساختاری و یس و
رامین از دیدگاه زن ساالرانه و مقایسه آن با بیژن ومنیژه
فردوسی

سوابق کاری:
استاد حق التدریس در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد گرمسار و سما از سال 1383

هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری،
از سال 1386
تدریس در دانشگاه مذاهب اسالمی از سال 1390

سوابق اجرایی:
مدیر گروه ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد شهر ری ،سال1390 - 1392
مقاالت
 -1نقد فمینیستی اشعار فروغ فرخ زاد ،مجله رودکی،نیمه اول آذر 1385
 -2ن قد فمینی ستی ا شعار سیمین بهبهانی،مج له رودکی،نی مه
دوم آذر 1385
 -3ن قد فمینی ستی ا شعار طاهره صفار زاده،مج له رود کی،دی
ماه 1385
 -4ن قد روان شناختی ا شعار فروغ فرخ زاد،مج له رود کی،دی
ماه 1386
 -5جای گاه زن در و یس و رامین،مج له د یل وادب یات دان شگاه
دولتی باکوjune 2011-
 -6برر سی جای گاه زن وع شق در و یس و رامین،مج له عل می
وپژوهشی دهخدا، ،شماره ،10زمستان1390

 -7بررسی جایگاه زن دردو منظومه ویس و رامین و بیژن
و منیژه از دیدگاه زن ساالرانه ،مجله علمی و پژوهشی
اضاءات النقدین باالدبین العربی و الفارسی،شماره
،11پاییز 1392
 -8نقد صورتگرایی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
،کنگره بین المللی زبان و ادبیات ،مهرماه 1395
-9بررسی دو منظومه ویس و رامین و بیژن و منیژه از
دیدگاه نقد زیبایی شناسی ،کنگره بین المللی زبان و
ادبیات ،مهرماه 1395
-10نقد روان شناختی آثار سیمین بهبهانی،همایش بین المللی
شاعران زن معاصر ،سال 90
طرح ها
-1بازنویسی کتاب معراج السعاده

کتاب ها
-1فارسی عمومی ،نشر جنگل 1393،
-2تاریخ ادبیات فارسی ،جلد،1انتشارات راز نهان1395،
 -3تاریخ ادبیات فارسی ،جلد،2انتشارات راز نهان1395،
-4گلشن ادب پارسی،انتشارات راز نهان1397،

راهنمایی پایان نامه
-1تحلیل ساختاری اشعار نمادین نیما یوشیج ،اخوان
ثالث و فروغ فرخ زاد ،شراره تقی زاده 1395،
-2بررسی سبک شناسانه تاریخ یزد جعفری و تاریخ
سیستان محمود سیستانی،لیال کیهان قطبی 1397،
-3بررسی رویکردهای ادبی و اجتماعی در آثار علیرضا
قزوه و سهیل محمودی ،مریم عراقی1397،

