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 :سوابق تحصيلی

 از دانشکده ادبيات دانشگاه تهران ۱۳۴۳زبان و ادبيات فارسی : کارشناسی •

 

 ۱۳۴۵رشته زبان و ادبيات فارسی : کارشناسی ارشد •

 

 ۱۳۵۲زبان و ادبيات فارسی : دکتری •

o و  تهيه واژه نامه بسامدی ديوان فرخی سيستانی و تحليل آماری: رساله دکتری

 غات و نکته های دستوری ديوان فرّخریشرح ل

 

معلمی و گذراندن دوره دو ساله تربيت دبيری در سالهای گذراندن دوره يکساله تربيت  •

 در دانشسرای عالی تهران ۴۱-۴۳

  



 :سوابق شغلی

در وزارت آموزش و ) در مقطع دبستان و دبيرستان( استخدام به عنوان آموزگار و دبير •

 )۱۳۴۰-۱۳۵۰(پرورش

 

 )۱۳۵۰-۱۳۵۴)(فارسیفرهنگستان زبان و ادبيات (پژوهشگر فرهنگستان زبان ايران  •

 

تدريس در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده پزشکی  •

 )۱۳۵۰ -۱۳۵۴(به صورت پاره وقت 

 

 )تا کنون ۱۳۵۴از سال (-)آريامهر سابق(عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شريف •

 

 ۱۳۸۶ - ۱۳۸۴سال از  ۲استاد پروازی دانشگاه کيش به مدت  •

 

 سال ۴عضو شورای دانشگاه شريف به مدت  •

 

 ۲استاد مدعو آموزش مجازی ادبيات فارسی در دانشگاه خواجه نصير طوسی به مدت  •

 ۱۳۸۶ -۱۳۸۴سال 

 سال ۴ه صنعتی شريف به مدت عضو شورای آموزش دانشگا •

 

 ۱۳۸۴لغايت  ۱۳۷۹سال از سال  ۴معاون آموزشی مرکز معارف اسالمی به مدت  •

 

 )به مدت دو سال(  رييس انجمن حمايت از عقب ماندگان ذهنی •

 

 تا کنون ۱۳۸۰رئيس انجمن اوليا و مربيان کودکان و نوجوانان استثنايی از سال  •

 

زبان و ادبيات فارسی مرکز زبان ها و زبان شناسی دانشگاه صنعتی شريف از مدير گروه  •

 )۱۳۹۰(تا کنون  ۱۳۸۸سال 



:جوايز و افتخارات  

o  ۱۳۸۰دانشگاه صنعتی شريف و دريافت لوح تقدير در سال  ممتازاستاد 

 

o  همايش  از سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور به پاس برگزاریدريافت لوح تقدير

حقوق کودکان و دانش آموزان استثنايی با رويکرد برابرسازی فرصتها و ارايه مقاله و 

 ۱۳۸۰سخنرانی در سال 

 

o  لوح تقدير از مجتمع های آموزشی استثنايی شهر تهران در طول سالها  ۲۰دريافت

 ورت رايگانبرگزاری آموزش خانواده به ص

 

o  ۱۳۸۷دريافت لوح تقدير از  سازمان بهزيستی کشور در تير ماه 

 

o  ۱۳۸۷معلولين دريافت لوح تقدير از سازمان بهزيستی کشور در روز جهانی 

o  از دانشگاه عالمه طباطبايی به پاس اجرای يک  ۱۳۸۹دريافت لوح تقدير در خرداد ماه

 سخنرانی برای دانشجويان مقطع دکتری روان شناسی کودکان استثنايی

o  دريافت تنديس تقدير دومين همايش شعر در ايران در خانه هنرمندان برای ارايه يک

من مقاله  – ۱۳۹۰ين اعتصامی در آذر ماه مقاله و سخنرانی و مديريت پانل مربوط به پرو

 .تحت عنوان زبان و ذهن پروين بوده است

o  دريافت لوح تقدير به مناسبت شرکت در نخستين همايش علمی خانواده و کودک

استثنايی و ارايه يک مقاله تحت عنوان آسيب های بنيادين در خانواده بعد از بروز 

استثنايی و عضو کميته علمی اين همايش در  معلوليت و مديريت پانل خانواده و کودک

 در دانشگاه علوم بهزيستی و توان بخشی ۱۳۸۸بهمن 

 

  



 )نمونه هايی از مقاالت تخصصی: (مقاالت پژوهشی 
 

 

 سال نشر محل و نام نشريه عنوان مقاله
 

واژه نامه های بسامدی و 
 آنهاکاربرد 

 ۱۳۷۰ ادبستان موسسه اطالعات

شاهنامه فردوسی، ستم نامه 
 شاهان و درد دل بيگناهان

 ۱۳۷۰ ادبستان موسسه اطالعات 

بررسی چند واژه از فرخی 
 سيستانی

يادنامه مهر و داد و بهار 
انتشارات مفاخر ملی و 

 فرهنگی

۱۳۷۹ 

ارائه معيارها در ادبيات 
کودکان و نوجوانان کم توان 

 ذهنی

نشريه استثنايی سازمان 
آموزش و پرورش استثنايی 

 کشور

۱۳۸۰ 

جايگاه و موقعيت زن در 
فرهنگ ايران، در پيش تاريخ 

 و تاريخ

نمايه پژوهش وزارت ارشاد 
 اسالمی 

۱۳۸۱ 

نگاهی تازه به شعر خواجوی 
 کرمانی

معاونت پژوهشی دانشگاه 
 صنعتی شريف

۱۳۸۱ 

بازتاب مسايل اجتماعی در 
 ادب فارسی 

معاونت پژوهشی دانشگاه 
 صنعتی شريف

۱۳۸۱ 

معاونت پژوهشی دانشگاه  شعر متعهد در ادب فارسی
 صنعتی شريف

۱۳۸۲ 
 
 

اهميت شعر و قصه در پرورش 
 خالقيت کودکان 

معاونت پژوهشی دانشگاه 
 صنعتی شريف

۱۳۸۲ 

تشابهات و اختالفات (نيما و شهريار
اعی در مو ديدگاههای اجت
 )اشعارشان

پژوهشی دانشگاه معاونت 
 صنعتی شريف

۱۳۸۳ 



 سال نشر محل و نام نشريه عنوان مقاله
 

سير تحول شعر زن از انقالب 
 مشروطيت تا انقالب اسالمی

معاونت پژوهشی دانشگاه 
 صنعتی شريف

۱۳۸۴ 

معاونت پژوهشی دانشگاه  زبان و ذهن پروين اعتصامی
 صنعتی شريف

۱۳۸۵ 

ادبيات زن محورانه در ادب 
 فارسی

 ۱۳۸۶فروردين  چيستا

در  جلوه های ادراک سعدی
 زندگی

معاونت پژوهشی دانشگاه 
 صنعتی شريف

 ۱۳۸۷پاييز 

, تنگناها (خانواده با نياز خاص
 )مشکالت و راهکارها

 ۱۳۸۷آذر  سازمان بهزيستی کشور

آسيب های بنيادين در 
 خانواده بعد از بروز معلوليت

دانشگاه علوم بهزيستی و 
 توان بخشی

 ۱۳۸۸بهمن 

 

  



 :جزوه های  استاندارد درسی دانشگاهی

 
 )۱۳۸۰دانشگاه صنعتی شريف (سير تطور شعرو نثر فارسی   •

 )۱۳۸۱دانشگاه صنعتی شريف (سبک شناسی  •

 )۱۳۸۳دانشگاه صنعتی شريف (آشنايی با ادبيات مشروطه  •

 )۱۳۸۴دانشگاه صنعتی شريف (آشنايی با ادبيات معاصر ايران  •

 )۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شريف ) (نمونه های شعر نو نيمايی(چشم انداز شعر معاصر ايران  •

ری با تجديد نظر از قرن چهارم تا قرن سيزده هج –نمونه هايی از نظم و نثر در ادب فارسی  •

۱۳۸۴  

 )۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شريف ( )مقدمه ای بر ادبيات(کليات ادبيات  •

 )۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شريف (زبان و ادبيات در فرهنگ ايران  •

 )۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شريف ) (آيين نگارش(گزارش نويسی علمی •

  ۱۳۸۷بهار  –انواع ادبی  •

 )۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شريف ) (متون منتخبمجموعه (و ادب فارسیدر زبان  سير انديشه  •

 )۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شريف ) (درست نويسی واژه ها(شيوه های کتابت  •

تحليل و شرح لغات و اصطالحات داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی برای دانشجويان  •

 ۱۳۹۰پاييز  –دانشگاه صنعتی شريف 

  



 :فعاليتها و طرحهای اجرايی

 
 NGOهمکاری با مرکز مشارکت امور زنان خانواده نهاد رياست جمهوری در قالب  .۱

o بعد از تولد  ،مسئول و مدير طرح شناسايی مشکالت جسمانی و روانی مادران

کودک کم توان ذهنی و ارايه راهکارها از طريق برگزاری کارگاههای آموزشی در 

 )۱۳۸۶نفر سال  ۲۰۰گروه هدف (سطح شهر تهران

 

 NGOهمکاری با سازمان آموزش و پروش استثنايی کشور در قالب  .۲

نظارت، اجرا و ويرايش نهايی طرح ارتقاء بهداشت روانی و جسمانی و افزايش -

 ۱۳۸۶اسفند  –به زندگانی در مادران دارای فرزند با نياز ويژه  اميد

 

اجرای طرح توانمند سازی روحی و فکری مادران دارای فرزند با نياز ويژه با رويکرد شعر  .۳

 ۱۳۸۷آذر ما  –در فرهنگسرای بانو  NGOو ادبيات عرفانی در قالب 

 

 برگزاری کالسهای آموزش خانواده در سطح مدارس استثنايی شهر تهران .۴

  



 :فعاليتهای علمی و فرهنگی و اجتماعی
 

 انجمن اوليا و مربيان کودکان، نوجوانان و جوانان استثنايی استان تهرانموسس و رئيس  •

شرکت در اولين همايش سراسری معلوالن کشور در دانشسرای عالی تهران و ارايه مقاله  •

 ۱۳۷۶و اخذ لوح تقدير سال " زن و معلوليت" و سخنرانی تحت عنوان 

يه مقاله و سخنرانی تحت و ارا ۱۳۷۸شرکت در همايش حقوق کودک استثنايی در سال  •

عنوان ضرورت تحول نگرش جامعه نسبت به معلول در دانشگاه توان بخشی و علوم 

 بهزيستی

دبير کميته علمی همايش حقوق کودکان و دانش آموزان استثنايی با رويکرد برابر سازی  •

قدير فرصتها در ابعاد آموزشی و پژوهشی و اقتصادی و ارايه مقاله و سخنرانی و اخذ لوح ت

 ۱۳۸۰در سال 

و اخذ لوح تقدير از سازمان  ۱۳۸۶شرکت در همايش روز جهانی معلولين دوازده آذر سال  •

 بهزيستی کشور

به منظور فرهنگ " باز هم زندگی" و شرکت در برنامه  تلويزيونهمکاری با شبکه چهار  •

 ۱۳۸۶سازی برای خانواده های دارای فرزند استثنايی 

 "ادبيات زندگی"رايو و اجرای چهار برنامه دو ساعته تحت عنوانهمکاری با شبکه جوان  •

به منظور فرهنگسازی برای " ماه محبوب" در برنامه  سه تلويزيونهمکاری با شبکه  •

 ۱۳۸۷رمضان  –خانواده های دارای فرزند استثنايی 

اجرای سمينار جلوه های ادراک سعدی در زندگی در مرکز زبان ها و زبان شناسی  •

 ۱۳۸۹صنعتی شريف در زمستان دانشگاه 

شرکتت در همايش شعر زن در ايران در خانه هنرمندان و ارايه مقاله زبان و ذهن پروين  •

 ۱۳۹۰اعتصامی و سخنرانی در پيرامون شخصيت پروين و زبان شعری او در آذر ماه 

همکاری با سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور در ارتباط با ايجاد انجمنها ی غير  •

دولتی استانی برای دانش آموزان استثنايی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای اوليای 

 استان کشور ۲۲کودکان استثنايی در 

 برگزاری کالسهای آموزش خانواده در مدارس استثنايی شهر تهران •

 همکاری با شورای کتاب کودک در زمينه ادبيات کودکان کم توان ذهنی •



 رزند استثنايی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعیمشاوره به والدين دارای ف •

 مشاوره و راهنمايی به دانشجويانم  در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی •


