
 مريم سيّدان

 دکترای زبان و ادبيات فارسی

 عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شريف

 ايران، تهران
Email: seyedan@sharif.edu 

 

 

 
 

 
 

 

 سوابق تحصيلی

 
 (9831-9831، دانشگاه تهران )زبان و ادبیات فارسی دکتری -

   های عامیانه در عصر قاجار  پردازی ها و قصه داستانی بر بنیاد نقل: ادبیات  هنام عنوان پایان

-9831) و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد  -

9838)   

 گلشیری نوشتۀ هوشنگ احتجاب  شازدهرمان تحلیل و بررسی نامه:  عنوان پایان

 ( 9831-9838کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران ) -
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 های علمی جوايز و رتبه

 

نامۀ تقدیری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، مقطع کارشناسی ارشد، سازمان انتشارات  برندۀ پایان -

 9831جهاد دانشگاهی، 

علوم انسانی و مطالعات  (، پژوهشگاه9831آموختۀ رتبۀ نخست مقطع کارشناسی ارشد ) دانش -

 فرهنگی

 (، دانشگاه تربیت معلم تهران9838آموختۀ رتبۀ نخست مقطع کارشناسی ) دانش -

 

 

 مشاغل

 

 تا  9819شناسی، دانشگاه صنعتی شریف )از شهریور  ها و زبان عضو هیئت علمی مرکز زبان

 کنون(

 «ایرانادبیات معاصر »و « آشنایی با ادبیات فارسی»تدریس واحدهای درسی 

  تا کنون( 9818 بهمنعضو کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاه صنعتی شریف )از 

  تا  9811خرداد از ) ادب فارسی، فرهنگستان زبان و «تصحیح متون»گروه وقت  تمامپژوهشگر

 (9819شهریور 

  تهیران   دانشیگاه (، 9811دانشیگاه صینعتی شیریف )   در  «ادبیات فارسیی زبان و »تدریس درس 

( و دانشیگاه آزاد واحید کیر     9811تیا   9833تهیران )  تربیت معلیم (، دانشگاه 9811تا  9833)

 (؛ به عنوان همکار مدعو9833تا  9833)

 

 
 

 

 یهای پژوهش فعاليت
 

ها: مقاله  

 

پژوهشی:های علمی  مقاله  
 



 «مجلۀ دانشکدۀ «خوانش روانشناختی داستان اسماعیل شجاع نوشتۀ هوشنگ مرادی کرمانی ،

 9818، پاییز و زمستان 33)تربیت معلم(، سال بیست و دوم، شمارۀ ادبیات دانشگاه خوارزمی 

 (981-991)ص

 «ۀعامه، سال اول، شمار اتیفرهنگ و ادب ۀ، دو فصلنام«ارسالن ریام ۀنقال قص زیآم ابهام تیهو 

 (931-913)ص 9811و زمستان  زیی، پا1

 

 «شاه  ناصرالدین نوشتۀ حکایت پیر و جوان)تحلیلی بر  نویسی در ایران های رمان نخستین نشانه

 9811، بهار و تابستان 13دو فصلنامۀ آینۀ میراث، دورۀ جدید، سال نهم، شمارۀ  ،«قاجار(

 (933-913)ص

 

 مجلۀ ، «ارسالن امیرتحلیلی ساختگرایانه بر قصۀ »و سیّدان، مریم:  نژاد، علیرضا حاجیان

 (31-11)ص  9831، بهار 13دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تربیت معلم، سال هجدهم، شمارۀ 

 

  :های غالمحسین  بازتاب رئالیسم جادویی در داستان»پورنامداریان، تقی و سیّدان، مریم

، بهار 11، سال هفدهم، شمارۀ تربیت معلم تهراندانشکده ادبیات دانشگاه  ، مجلۀ«ساعدی

 ( 11-11)ص  9833

 

 « 1شمارۀ نقد ادبی، سال اول، فصلنامۀ ، «گلشیری احتجاب شازدهرمان تحلیلی ساختگرایانه بر ،

 ( 31-18)ص  9833زمستان 

 

 

 های دانشنامه: مقاله
 

 «آمادۀ چاپ1فارسی،    ، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب«نقالی ، 

 

 «1، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی،   دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، «عوفی، محمد ،

9819   

 

 

 : ها دیگر مقاله
 



 « («گرانی های غالمحسین ساعدی به طاهره کوزه نامهجفا در حق ساعدی )نگاهی به کتاب ،

 (913-911)ص 9811مهر  98نامۀ آسمان،  هفته

 

 «دو ماهنامۀ گزارش میراث، سال ششم، «السیر فی آداب الملوک متنی از قرن هفتم حدایق ،

 (913-911)ص 9819، آذر و اسفند 1-1شمارۀ 

 

 «نوشتۀ  ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت)معرفی کتاب  «جای خالی شاعر

 (139)ص 9819شت ، اردیبه19، مجلۀ مهرنامه، سال سوم، شمارۀ محمدرضا شفیعی کدکنی(

 

 «پاییز و زمستان 81-81، فصلنامۀ فرهنگ مردم، سال نهم، شمارۀ «نقاالن درباری عصر قاجار ،

 (931-933)ص 9831

 

 « ۀمجل ،«جزی مسعود جعفری نوشتۀ سیر رمانتیسم در ایرانمعرفی و بررسی کتاب 

 (11)ص9831، دی تا اسفند 111-111مارۀ کتاب، ش جهان

 

 « مارۀ ش کتاب، جهان ۀ، مجل«محبوبه میرقدیری نوشتۀ و دیگرانرمان نقدی فمینیستی بر

 (91-99)ص9831، آبان و آذر 111-118

 

 « ادبیات دانشگاه قم، ، فصلنامۀ دانشکدۀ «گلشیری احتجاب شازدهنقدی روانشناختی بر رمان

 ( 31-13)ص 9831، بهار 8مارۀ سال اول، ش
 

 « کتاب ۀ جهان، مجل«فرخنده آقایی نوشتۀ از شیطان آموخت و سوزاندرمان نقد و بررسی، 

 (88-81)ص 9831، اردیبهشت و خرداد 193-191مارۀ ش

 

 «مارۀکتاب، ش جهان ۀمجل ،«ایتالیایی( پدس )نویسندۀ ا دسسنقد و بررسی آثار داستانی آلب 

 (11-93)ص9831، آذر 191-198

 

 « ۀمجل ،«مریم مشرف نوشتۀ مرغ بهشتی )دربارۀ زندگی و شعر شهریار( بررسی کتابنقد و 

 (19-11)ص9831، بهمن 111 مارۀش کتاب، جهان

 



 «کتاب ماه ادبیات و فلسفه  11 در شمارۀ دهقانیمحمد )پاسخ به نقد دکتر  «اسطوره نه، رمان

-911)ص9831 اریبهشت، 19شمارۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  (،«اسطوره یا رمان؟»عنوان با 

911) 

 

 «991شمارۀ زنان،  ۀ، مجل«فرخنده آقایی نوشتۀ گچی های گربهن نقد و بررسی مجموعه داستا ،

 (38-31)ص 9838

 

 « اردیبهشت  19شرق،  روزنامۀ، «محمد محمدعلی نوشتۀ قصۀ تهمینهنقد و بررسی رمان

 (11ص) 9838

 

 

 :تصحيح

 

، تهران: فرهنگستان زبان و السّیر حدایقپارسانسب، محمد، سیّدان، مریم و اسدنیا، معصومه: 

 9811ادب فارسی، 

االربعین فی اصول )ترجمۀ فارسی کتاب  الروحتصحیح رسالۀ سیّدان، مریم و اسدنیا، معصومه: 
، مجموعۀ متون ایرانی، جلد پنجم، کتابخانه موزه و مرکز اسناد نوشتۀ امام محمد غزالی( الدین

 مجلس شورای اسالمی، آمادۀ چاپ

 

 سخنرانی 

 

، دومیین نشسیت تخصصیی نشیریات دانشیجویی      «وضعیت زبان فارسی در دانشگاه صنعتی شریف»

   81/11/9811تئاتر مرکزی دانشگاه،  دانشگاه صنعتی شریف، آمفی

شناسیی،   هیا و زبیان   ، مرکیز زبیان  «های غالمحسین سیاعدی  پیوند روانشناسی و ادبیات در داستان»

18/11/9811 

 

 کارگاه

 91/91/18، (IEEE)شاخۀ دانشجویی  ، دانشکدۀ برق«مقدماتی داستان کوتاهآشنایی با مبانی »

 
 

 



 داوری مجالت علمی

 

 دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم تهران(فصلنامۀ 

 فصلنامۀ ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 دانشگاه تربیت مدرسدو فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، 

 دو فصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 فصلنامۀ ادبیات انقالب اسالمی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 

 

 پژوهشی های مورد عالقۀ زمينه

  

 ادبیات داستانی 

 ادبیات عامیانه

 نقد ادبی

 
 


