
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

  ادبیات فارسی زبان و گروه   رئیسرزومه 

  

  مشخصات فردي

  مریم عاملی رضاییسیده  :و نام خانوادگی  نام

  فارسی ادبیات و زبان استادیار

  

  : سوابق تحصیلی

  رتبه اول.( 1375کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ التحصیل سال( 

  1377کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، فارغ التحصیل سال  
  1386دکتري زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، فارغ التحصیل سال  

  

  :هاي علمی پژوهشی یتفعال

  پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  – تحول جایگاه زن درنثر پیش از مشروطه ، فصلنامه علمی
 89دانشگاه شهید بهشتی،زمستان 

 امه علمی پژوهشی پژوهش تحول فرهنگ گفتاري به نوشتاري زنان از عهد ناصري تا مشروطه، فصلن
  14زبان و ادبیات فارسی،شماره 

  بررسی سیر تحول مضامین مادرانه در شعر چند شاعر زن از مشروطه تا امروز، فصلنامه علمی – 
  17پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی،شماره 



 انی و پژوهشی ادبیات عرف-بحران هاي انسان امروز و پاسخ حکمت اشراق به آنها، فصلنامه علمی
  90،بهار 22اسطوره شناختی،شماره 

  ،خاستگاه فلسفی نظریه جامعه شناسی ادبی و آسیب شناسی به کار گیري آن در متون ادبی فارسی
  .1391تابستان و پائیز ) 37و 36ش (پژوهشی پژوهشهاي ادبی، سال نهم،  -فصلنامه علمی

  ابتدا تا دهه پنجاه، دوفصلنامه علمیبررسی و تحلیل سیر تاریخی سیماي خانواده در رمان فارسی از -
  .1391پژوهشی پژوهشنامه زنان،سال سوم، شماره اول،بهار و تابستان 

  و» بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمان هاي اجتماعی دهه شصت«پذیرش دو مقاله »
پارسی  پژوهشی ادب -از فصلنامه علمی» تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ

  .معاصر
  از فصلنامه » تجربه هاي تقابل سنت و مدرنیته در رمان اجتماعی پس از انقالب اسالمی«پذیرش مقاله

  .پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی –علمی 
  1380تشبیه در اشعار فروغ فرخ زاد، مجله شعر، سال نهم، زمستان  
 رخ زاد، مجموعه مقاالت سریرسخن، به انواع استعاره،تشخیص و اسنادهاي مجازي در شعر فروغ ف

  795،ص 1384کوشش دکتر ذوالفقاري، 
  بررسی مولفه هاي رمان مدرن در یک رمان ایرانی ، مجموعه مقاالت رخسار اندیشه،مجموعه

  1384مقاالت سومین همایش پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی،
 1387،آذر 127غرافیا،شماره نوشته هاي زنان در دورة ناصري و مشروطه، کتاب ماه تاریخ و ج  
  مقالۀwomen and gender in Qajar archives در کتاب،CONTESTING 

ARCHIVES ،2010،انتشارات پرینستون، دانشگاه ایلینوي  
  نقد جامعه شناختی رمان بادها خبر از تغییر فصل می دهند،در مجموعه مقاالت ششمین همایش بین

 3548،ص 1390ارسی،المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات ف

  

  :کتابهاي تألیف شده

 1382 شور، نشر تهران، زاد، فرخ فروغ اشعار در خیال صور 

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم ،پژوهشگاه1392 شصت، دهه فارسی رمان در خانواده سیماي. 

 ایران تاریخ ،نشر 1389قاجار، دورة نثر در زن جایگاه تحول سیر بررسی گل، به دانه سفر  
  



  طرح هاي پژوهشی 
 

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،»اسالمی انقالب از پس راگ جامعه داستانی ادبیات« طرح مجري 
 1390-1388 دانشگاهی جهاد اجتماعی

 1388 علوم وزارت ، »فارسی شعر در زن« طرح مجري 

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه »انقالب از پس دهه سه داستانی ادبیات در خانواده«  طرح مجري 
 . )فرهنگی

 علوم پژوهشگاه »بیان هاي شیوه بر تاکید با دمنه و کلیله اخالقی حکایات تحلیل و نقد«  طرح مجري 
 .فرهنگی مطالعات و انسانی

 جهاد اجتماعی مطالعات و انسانی علوم ،پژوهشگاه »فارسی ادبیات جهانی هاي پیام« طرح همکار 
 1389. دانشگاهی

  

 اجراییسوابق علمی و 
 1387- 1382(مدرس تربیت دانشگاه فارسی ادبیات و زبان تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو( 

 1389- 1387(دانشگاهی جهاد اجتماعی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه استادیار( 

 کنون تا1389 از فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه استادیار 

 1388مقدس، دفاع کتاب قرن ربع جشنواره ادبی پژوهش بخش داور 

 ادبیات و زبان پژوهش« پژوهشی – علمی نشریۀ در)  مقاالت ارزیاب و داور(سردبیر علمی دستیار 
 .18 شماره تا 11 ش از »فارسی

 18 تا 11 شماره از پژوهی اسالم و فارسی ادبیات و زبان پژوهش نشریه علمی ویراستار. 

 معاصر پارسی ادب پژوهشی - علمی فصلنامه تحریریه هیات عضو. 

 سال فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ادبیات پژوهشکده تکمیلی تحصیالت شوراي عضو 
90 -92. 

 متون بررسی شوراي فارسی ادبیات و زبان گروه سرپرست. 

 انسانی علوم پژوهشگاه ارشد کارشناسی و بهشتی شهید دانشگاه کارشناسی دوره در تدریس. 

 90 هما دي اسالم، جهان در زن المللی بین همایش داور و علمی هیئت عضو. 

 92 ماه اخیر،دي یکصدساله اسالم، جهان در زن المللی بین همایش داور و علمی هیئت عضو. 

 اسفند ادبی، نقد انجمن و انسانی علوم پژوهشگاه داستانی، ادبیات نقد همایش داور و علمی هیئت عضو 
92. 

 فارسی ادب و زبان ترویج انجمن المللی بین همایش هشتمین و ادبی هاي پژوهش همایش داورششمین. 



 و قاجار عصر در ایران زنان مکتوب آثار و اسناد بررسی «روزه یک همایش علمی دبیر و مجري 
 90 فرهنگی،مهر مطالعات و انسانی علوم ،پژوهشگاه »مشروطه

  

 همایش و سخنرانی ها 
 »ارائه در »حضور شخصیت زن ایرانی در داستان ها و آثار تربیتی ترجمه شده در عصر ناصري ،

 90همایش بین المللی زن در جهان اسالم، دي ماه 

 »پژوهشگاه علوم انسانی و » بررسی و مقایسه سبک و محتواي آثار زنان قبل و بعد از انقالب مشروطه ،
  90مطالعات فرهنگی،مهر 

 »1390، ارائه در پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن ماه »سیماي خانواده در ادبیات داستانی دهه شصت  
  در پژوهشگاه علوم انسانی26/4/91زندگی روزمره زنان در دوره قاجار ،  
  تقابل هاي فرهنگی مهاجران در رمان دهه شصت و هفتاد، در همایش انجمن ترویج زبان و ادب

  91/ 16/6مه طباطبایی، فارسی، دانشگاه عال
  سیماي خانواده در ادبیات داستانی جنگ، در همایش بازتاب گفتمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

  5/7/91در تاریخ و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی، 
  ،نظریه جامعه شناسی ادبی و آسیب شناسی کاربرد آن در رمان فارسی، در همایش پژوهشهاي ادبی

  .5/11/91هشتی،دانشگاه شهید ب
  ،طرحی متفاوت از مناسبات خانوادگی در رمان دهه هفتاد، در همایش بین المللی زن در جهان اسالم

  .92دي ماه 
  ،الگوي پیشنهادي براي بومی سازي نقد جامعه شناختی رمان، در همایش نقد ادبیات داستانی

  .92پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 
 خیص و اسنادهاي مجازي در شعر فروغ فرخ زاد سخنرانی در دومین همایش پژوهش هاي استعاره، تش

زبان و ادبیات فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، بهمن 
1382  

  زنان رایزن در فرهنگ ایران، سخنرانی در نخستین هم اندیشی هویت ایرانی، مفاهیم، مولفه ها و
  1383ردها، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، اسفند راهب

  مولفه هاي رمان مدرن در یک رمان ایرانی، سخنرانی درسومین همایش دو ساالنۀ پژوهش هاي زبان و
  1384ادبیات فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 

  بررسی سبکی و محتوایی دو سفرنامۀ منثور زنان در عهد ناصري، سخنرانی در نخستین گردهمایی
  1385عملی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، 



  گذار از فرهنگ گفتاري به فرهنگ مکتوب در نثر زنان دوره مشروطه، سخنرانی در دومین
  ، دانشگاه فردوسی مشهد1386فارسی،گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات 

  نقد جامعه شناختی رمان جزیره سرگردانی، سخنرانی درپنجمین همایش پژوهشهاي زبان و ادبیات
  1389فارسی،دانشگاه سبزوار،آبان 

  بررسی انواع کنایه و بیان غیر مستقیم در شعر فروغ فرخزاد، سخنرانی در دومین همایش کارنامه
 1390را،تهران ،خرداد صدسال شعر زنان فارسی س

  

  :مشاوره پایان نامه هاي دکتري

  بهار، : بر پایه آثار پنج محقق 1357تا  1300بررسی و نقد نثر دانشگاهی از سال
، شعله غالمعلی شاهی، پژوهشگاه علوم انسانی مشاور، در »همایی،فروزانفر،زرین کوب و یوسفی

 .حال انجام

 طه، محمد زاده، پزوهشگاه بررسی صورت و معنی طنز در مطبوعات از آغاز تا پایان عصر مشرو
 .علوم انسانی، مشاور، در حال انجام

  

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي کارشناسی ارشد 

 بررسی تاثیر پذیري سهراب سپهري از عرفان شرق، فرناز فتوحی، پژوهشگاه علوم انسانی، مشاور .
 91/ 20/3:دفاع

  ،شخصیت پردازي در خسرو و شیرین و اسکندر نامه نظامی، بنفشه دادفر، پژوهشگاه علوم انسانی
  18/7/91:مشاور،دفاع

  ،بررسی و مقایسه صور خیال و عناصر داستان در خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی
  .28/11/92:فرزانه رضایی، پژوهشگاه علوم انسانی، مشاور، دفاع

 30/6/91:سیماي جامعه در بوستان سعدي، ، رضاعلی تقی زاده، دانشگاه آزاد ساوه، مشاور،دفاع.  
 نا در دفتر اول و دوم مثنوي، اعظم امامی، دانشگاه آزاد اسالمشهر، مشاور، شیوه داستان پردازي موال

  .12/11/91:دفاع
 اعظم قالوچه، دانشگاه آزاد اسالمشهر، مشاور، )80- 60دهه (تحلیل و بررسی غزل دفاع مقدس ،

  .25/11/92:دفاع



 اد ساوه، راهنما، تحلیل و طبقه بندي محتوایی حکایات اسرار التوحید، ، زهرا غالمی، دانشگاه آز
  .28/11/91:دفاع

  نقد جامعه شناختی رمان هاي حسین سناپور، هدي اصغري، پژوهشگاه علوم انسانی، راهنما، در حال
  .انجام

  ،بررسی بازتاب واقعه کشف حجاب در ادبیات داستانی ایران، سمیرا فرقانی، پژوهشگاه علوم انسانی
 .راهنما، در حال انجام

  

 افتخارات علمی 
 19 معدل با مشهد فردوسی دانشگاه 1375 سال فارسی ادبیات و زبان کارشناسی اول رتبه. 

 متوسطه دورة درسی کمک آموزشی کتاب عنوان به »فرخزاد فروغ شعر در خیال صور «کتاب انتخاب 
 ص ،1383 تهران، پرورش، و آموزش وزارت آموزشی کمک انتشارات دفتر رشد، کتابنامه. ك. ر(

129.( 

 کتاب CONTESTING ARCHIVES2011 سال جایزه ي برنده Barbara Penny 

Kanner شد غربی مورخ زنان انجمن طرف از. 

 شد آبادي دولت صدیقه زنان تخصصی کتابخانه دوره نهمین جایزه برنده گل، به دانه سفر کتاب.  


