
 

 

  و  اجرایی پژوھشي ،آموزشي پیشینه

 

  : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 وضعیت جنسیت

 تاھل
مرتبه 
 پایه علمی

 مونث مذکر
فاطمه 
 ٥ استادیار متاھل *  ١٣٥٢ ایرانی طاھری سادات

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
 ٥٥٩١٢٧٩٥  taheri@kashanu.ac.ir  

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

بھمن  ایران کاشان کاشان زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی
١٣٧٣ 

شھریور  ایران اصفھان اصفھان زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
١٣٧٦ 

دیماه  ایران اصفھان اصفھان زبان و ادبیات فارسی دکتری
١٣٨٢ 

 "شرح پنجاه غزل سنایی": لیسانس فوق نامه پایان عنوان 
 " بررسی و تحلیل جایگاه سفر در متون عرفانی تا قرن ھفتم ھجری": دکتری رساله عنوان

 : اجرایی ھای پست

 کار محل شھر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

دیماه  ٢٣ کاشان رئیس پردیس خواھران
١٣٩٠ 

شھریور  ٥
 دانشگاه کاشان ١٣٩٣

     
     
     

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 خانوادگی نام و نام ردیف
 دانشجو

 تحصیلی مقطع
 نامه پایان عنوان دانشجو

"بررسی تطبیقی شخصیت پردازی در رمان ھای بامداد  کارشناسی ارشد کوثر گنجی ارجنکی ١
 ر و شب سراب"خما

زینب سادات  سیدی  ٢
 "بررسی سیمای اجتماع در دارابنامه بیغمی" کارشناسی ارشد مفرد



 

 

زھرا کوچکی  ٣
بررسی آداب  و رسوم خانقاھی در برجسته ترین متون  کارشناسی ارشد سنجانی

 منثور صوفیه قرون پنجم و ششم

  فاطمه بھمنی  ۴
ن دِل دلدادگی شھریار شخصیت و شخصیت پردازی رما  کارشناسی ارشد  

  مندنی پور
  ساختار شکنی در غزلیات سنایی  کارشناسی ارشد  المیرا تسلیمی  ۵

   :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
  ارشد کارشناسی ٢ زبان انگلیسی ١
  کارشناسی ارشد ٢ ناصرخسرو و سنایی ٢
   شدکارشناسی ار  ٢  سمینار  ٣
  کارشناسی ٢ سبک شناسی ٣
   کارشناسی  ٢  رستم و اسفندیار  
   کارشناسی  ٢  عروض قافیه  
   کارشناسی  ٢  نظامی  
  کارشناسی ٢ انواع ادبی ۴
   کارشناسی  ٢  ١زبان تخصصی   
   کارشناسی  ٢  ٢زبان تخصصی   

   کارشناسی  ٢  تاثیر قران و حدیث بر ادب فارسی  
   کارشناسی  ٣  فارسی عمومی  

  

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

    
    
    

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

 نشریه نام عنوان
دوره و رتبه نشریه 

سال 
 انتشار

 " سفر آفاقی در متون عرفانی تا قرن ھفتم ھجری " 
  ادب فارسیمجله 

 دانشگاه تھران

علمی 
تابستان  پژوھشی

١٣٩٠ 

معرفی طاھر آتشی شیرازی به ھمراه سبک شناسی "
 مجله بھار ادب والیت نامه وی" 

علمی 
پاییز  پژوھشی

١٣٩٢ 

معرفی دیوان اشعار غفاری کاشانی و ویژگی ھای "
 مجله بھار ادب سبکی آن"  

علمی 
پاییز  پژوھشی

١٣٩۴. 

 ١٣٩٤ تخصصی پژوھش نامه کاشان بررسی سبک شناسانه غزلیات نطام وفا
فروردین علمی  علمی پژوھشی مجله تعھد اجتماعی در شعر پروین اعتصامی



 

 

سخن فارسی دانشگاه 
 تھران

 ١٣٩٤ پژوھشی

    

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
   
   

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 زبان و ادبیات فارسی  
 ادبیات عرفانی

 تصحیح نسخ خطی و ... .  سبک شناسی، ادبیات داستانی ،

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان

  " تاثیر قران بر سفر عرفانی" ارائه و چاپ مقاله -
ھمایش نقش قران در شکوفایی ادب 

شگاه آزاد ، دانفارسی و عربی
 اسالمی واحد کاشان

  ١٣٨٧اسفند ماه  
 

تاثیر فرھنگ اسالمی بر ادب ارائه و چاپ مقاله "
 فارسی "  

 

چھارمین ھمایش بین المللی انجمن 
 ١٣٨٨مرداد ماه  دانشگاه تبریز ،ترویج زبان فارسی

  جایگاه محبت الھی در ادبارائه و چاپ مقاله " -
 "فارسی 

دانشگاه پیام ھمایش محبت الھی 
 ١٣٨٨اسفند ماه  نور آران و بیدگل

اسطوره پرداز اسطوره در اشعار ارائه و چاپ مقاله "-
 "معاصر ،اخوان ثالث

پنجمین ھمایش انجمن بین المللی 
 ١٣٩٠شھریور  بابلسر، دانشگاه ترویج

  بررسی  ساختار آثار کودکانهچاپ مقاله "-
  منوچھر احترامی"  

ن ھمایش بین ھمایش "ھفتمی
،  "المللی انجمن ترویج زبان فارسی

  دانشگاه عالمه طباطبایی
  ١٣٩١شھریور ماه 

"، دانشگاه داستان پژوھیھمایش"  " داستان نویسان نسل اولچاپ مقاله "-
  ١٣٩١خردادماه   آزاد تویسرکان

ھمایش "وقف با تاکید بر آموزش   چاپ مقاله " جایگاه وقف در ادب فارسی "  -
  ١٣٩١اسفندماه    عالی ایران " ،دانشگاه کاشان

چاپ چکیده مقاله " موسیقی شعر صباحی بیدگلی " -
ھمایش " کنگره بزرگداشت صباحی 
بیدگلی " ، دانشگاه آزاد اسالمی 

  کاشان
  ١٣٩١ نآبا

شعر صباحی بیدگلی  رنگ خدا درچاپ چکیده مقاله " -
"  

ھمایش " کنگره بزرگداشت صباحی 
دانشگاه آزاد اسالمی  بیدگلی " ،

  کاشان
  ١٣٩١ آبان 



 

 

چاپ چکیده مقاله " اثرپذیری آگاھانه ادبیات از نھج  -
    بالغه " درمجموعه چکیده مقاالت "ال

اولین ھمایش اثر گذاری نھج البالغه 
  دانشگاه قم ،و ادبیات

 ١٣٩١زمستان

چاپ و ارائه مقاله" معرفی نزاری قھستانی ھمراه با -
  زلیات وی" سبک شناسی غ

ھمایش بزرگداشت حکیم نزاری 
  ١٣٩٣خرداد ماه   دانشگاه بجنورد قھستانی،

چاپ و ارائه مقاله " بررسی سبک زبانی طاھر آتشی -
  شیرازی" 

نھمین ھمایش بین المللی انجمن 
ترویج زبان فارسی ، دانشگاه پیام نور 

  بیرجند
  ١٣٩٣شھریور ماه 

  صرخسرو"ناچاپ چکیده"بررسی ویژگی ھای ادبی -
دانشگاه شھید بھشتی ھمایش 

  ١٣٩۴خرداد   ھزاره ناصرخسرو

چاپ و ارائه مقاله شخصیت پردازی تطبیقی در بخش -
  جبھه و جنگ رمان دل دلدادگی

  دانشگاه آزاد قم

  ١٣٩۴آبان   ھمایش ادب و ھنر مقاومت

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
دانشجوی ممتاز دانشگاه کاشان در سه 

 ایران دانشگاه کاشان  در مقطع کارشناسی دوره متوالی

دانشجوی رتبه اول علمی  دوره 
 ایران دانشگاه اصفھان کارشناسی ارشد

  ایران  دانشگاه اصفھان  ١٣٧٦دوره دکتری   در آزمونرتبه اول کسب 
  ایران  ه اصفھاندانشگا  دانشجوی رتبه اول علمی  دوره دکتری

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
 تا کنون ١٣٨٦از  ایران عضو پیوسته انجمن ترویج زبان فارسی

   

  

  
  : cvتاریخ دریافت 

  
  ١٣٩۴آبان  :cvتاریخ ارسال 

  
  ادبیات و زبانھای خارجی  مربوط به دانشکده:


