
 

 

  و اجرایی پژوھشي – سابقه آموزشي

 

  : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 وضعیت جنسیت

 تاھل
مرتبه 
 پایه علمی

 مونث مذکر
 ١٢ استادیار متاھل  * ١/٣/١٣٥٢ ايران قربانپور آرانی  حسین

  

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
 ٠٣٦١٥٩١٢٧٥٦  ghorbanpoorarani@yahoo.com ٠٣۶١۵٩١٢٧٧٧ 

  : تحصیلی سوابق

 کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 تاریخ
 اخذ

 مدرک
 ١٣٧٧ ایران اصفھان اصفھان زبان و ادبیات فارسی فوق لیسانس

 ١٣٨٤ ایران تھران تھران )و ادبیات فارسیزبان  دكتراي تخصصي
 تصحیح انتقادی منظومه نقش بدیع از غزالی مشھدی : لیسانس فوق نامه پایان عنوان

 (آثار الشباب)تصحیح انتقادی دیوان اشعار غزالی مشھدی : دکتری رساله عنوان
 

 : اجرایی پستھای

 کار محل شھر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

استادیار گروه زبان و ادبیات 
 دانشگاه كاشان ادامه دارد ١٣٨٥ كاشان فارسی

معاون آموزشی دانشکده 
 دانشگاه کاشان ١٣٩١ ١٣٨٦ کاشان علوم انسانی

مدیریت انتشارات دانشگاه 
 دانشگاه کاشان ادامه دارد ١٣٩١ کاشان کاشان

     

  

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 ١٣٨١ – زبان و فرھنگ  تصحیح )منظومه نقش بدیع از غزالی مشھدی-١

 ١٣٨٩- علمی و فرھنگی  تصحیح دیوان غزالی مشھدی-٢



 

 

ھستی نما با ھمکاری    تصحیح منظومه ھای شعوری کاشی-٣
 ١٣٩٠ - دانشگاه کاشان 

 ١٣٩١ –دانشگاه کاشان    تصحیح  لیلی و مجنون مثالی کاشانی-۴
افضل نامه (برگزیده آثار معاصران درباره -٥

 نھفت، نشر( کاشانی الدین حکیم افضل
 خادمان برگزیده ھمایش) 1389 اصفھان

  1390 آذرماه اصفھان، مکتوب فرھنگ

 ١٣٩٠ -نھفت اصفھان   گردآوری

     

  

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

رتبه  نشریه نام عنوان
  نشریه

دوره و سال 
 انتشار

 به سرایی تقلید و فارسی ادبیات در گرایی تقلید-١
  نظامی شیوه

  
 

 کیھان فرھنگی

علمی 
 ١٣٨۶ مروری

علمی  کیھان فرھنگی آن اثار و اجتماعی ھاي زمینه ، پرخاشگر ادبیات-٢
 ١٣٨٧ مروری

  بدیع نقش مثنوي و مشھدي غزالی-3
  
 

  آیینه پژوھش

 

علمی 
  ١٣٧٩  مروری

علمی  ادبیات و فلسفه معاصر شعر نقد) آفتابی ھاي جان- 4
  ١٣٨٠ مروری

 ثالثه نوبه در تأویل) اشارت زبان تا عبارت زبان از .5
 االسرار کشف تفسیر

 ادبیات دانشکده مجله
 تھران،

علمی 
 ١٣٨٧ پژوھشی

 تحقیقات و مطالعات ،مجله ادبی نقد دیدگاه از تقلید .6
علمی  معلم تربیت ،دانشگاه ادبی

 ١٣٨٩ ترویجی

  
 عاشقانه داستانھاي بر آن تأثیر و وقوع مکتب. 7

  فارسی، 
  

مجله سبک شناسی بھار 
 ادب 

علمی 
 ١٣٩٠ پژوھشی

 عرفانی مطالعات مجله  ١٣٨٩ بوستان، در سعدي عرفانی منظومه8 .
 کاشان، دانشگاه

علمی 
 پژوھشی

 و بھار
 ١٣٨٩تابستان
 ١١ش 

در سروده ھای نازک  ستالوژیو. بررسی زمینه ھای ن٩
(با ھمکاری روح اهللا صیادی نژاد المالئکه و فروغ فرخزاد

 و مھوش حسن پور)

پژوھشنامه ادب غنایی 
  سیستان

علمی 
  پژوھشی

ش  ١٢سال 
تابستان  ٢٢

١٣٩٣  
خداوند در نظرگاه  صفاتو  ذات روشنایی:حکمت .١٠

علمی    ادبیات خوارزمی  (باھمکاری حسین حیدری)سناييحكیم 
  پژوھشی

تابستان 
  ٧٨ش  ١٣٩٤

. از کرامات تا خرافات با تاکید بر اسرار التوحید و ١١
علمی   ادیان و عرفان تھران  مقامات ژنده پیل (باھمکاری ناھید حیدری رامشه)

  پژوھشی

پاییز و  ٤٧ش 
زمستان 

١٣٩٣  

. مکانیسم زبان و عناصر روایی در بیان کرامات ١٢
می عل  مطالعات عرفانی کاشان  عرفانی (با ھمکاری ناھید حیدری رامشه)

پژوھشی 

 ١٨ش 
زمستان 

١٣٩٢  
بھمن  ٦ش   تخصصی  اقلیم نقد(با  . نقد آثار داستانی در نامه ھای جمال زاده١٣



 

 

  ١٣٩١  ھمکاری مریم قاسمی)

. مقایسه منظومه مھر و وفا از شعوری کاشی با ١٤
  تخصصی  پژوھشنامه کاشان  خسرو شیرین نظامی 

 ١١ش 
تابستان 

١٣٩٤  

. پیوندشناسی نمادین گاو و مار در شاھنامه و ١٥
  (با ھمکاری نجمه غلباش قره بالغی)اساطیر ایرانی 

جشن نامه دکتر فتح اهللا 
  مجتبایی

کتاب 
  نامه

فرھنگستان 
ادب فارسی 

١٣٩٤شھریور 
. داستان خط فارسی و روایت ھای پست ١٦

١٣٩٣شھریور   تخصصی  گزارش میراث  (نقد کتاب) مدرنیستی

       

 :راھنمایی پایان نامه

 سال دفاع  نقش  نام دانشجو عنوان
 ١٣٩٠ راھنما  نجمه غلباش  تقابل راستی و دروغ در شاھنامه .١
تلمیحات و اشارات در منظومه خسرو و  .٢

 شیرین نظامی
 ١٣٩١ راھنما محمد ظفرمند

حسین دولت   و اشارات ھفت پیکر نظامی تلمیحات  .٣
  آبادی 

  ١٣٩١  راھنما

تحلیل شخصیت ھای تاریخ ببیھقی بر  .٤
  اساس نظریه شخصیت آدلر

راضیه 
شھرابی 
  فراھانی

  راھنما
١٣٩٢  

آسیب شناسی آموزش زبان فارسی به  .٥
  غیرفارسی زبانان

  ١٣٩٢  راھنما  نسرین آقایی

زھرا عالمه   بررسی ساختار زبان شعر کسرایی  .٦
  ضمیر

  ١٣٩٢  راھنما

ناھید حیدری   سیر تحول کرامات اولیا در مقامات عرفانی  .٧
  رامشه

  ١٣٩٣  راھنما

نقد اجتماعی رمان معاصر با تاکید بر آثار  .٨
  برگزیده زنان نویسنده

رقیه اشکبوس 
  ویشکایی

  ١٣٩٢  راھنما

تحلیل و بررسی آرایه ھای ادبی در امثال و  .٩
  حکم دھخدا

  ١٣٩٢  راھنماحامد نگھداری 

  ١٣٩٢  راھنمامریم قاسمی   تحلیل محتوایی نامه ھای جمالزاده  .١٠
  ١٣٩٤  راھنما  سجاد زھتاب  مکتوب از شرف الدین منیری ١٥٠تصحیح  .١١
ھای شاھنامه بر اساس  تحلیل شخصیت .١٢

  نظریات یونگ
  ١٣٩٤  راھنما  زھرا کرمی 

تاثیر سبکی و محتوایی گلستان در بررسی  .١٣
  آثار مقلدان سعدی

حسین 
  لیمیس

  ١٣٩٢  راھنما

  ١٣٩٤  راھنما  مھدی اخباری  )سینحرف ( ح غزلیات وحید قزوینیتصحی .١٤
  ١٣٩٤  مشاور  حاج اکبری  )دالحرف تصحیح غزلیات وحید قزوینی ( .١٥

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش عنوان

  منشور شھروندی کاشان
با  مجري

ھمکاری دکتر 
 نیازی

 دانشگاه كاشان

   



 

 

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 تصحیح متون
 تحقیقات عرفانی

 شناسی و نقد ادبیتحقیقات زبان 

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان

  ١٣٩١  دانشگاه کاشان وقف در سنت عرفانی
. اخالق و تدبیر در اشعار ناصر خسرو و ابوالعالی ١٥

معری(با ھمکاری روح اهللا صیادی نژاد و فاطمه 
  دریاباری)

دھمین ھمایش انجمن ترویج زبان و 
    ١٣٩٤  )اردبیل(ادب فارسی 

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
 ايران دانشگاه كاشان ١٣٨٨در سالھاي  آموزشی استاد نمونه

 مکتوب فرھنگ خادمان برگزیده ھمایش
 ایران اداره فرھنگ و ارشاد اصفھان 1390 آذرماه اصفھان،

  ایران  دانشگاه تھران  ١٣٧٩دوره دکتری ورودی نفر اول 

  

 : علمی ھایزبان در مھارت و تخصص

 به که خارجی زبانھای
 باشید می مسلط آنھا

 مھارت میزان
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسیار
 بسیار عالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیارعالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیار عالی عالی

 خوب خوب

 *    *    *    انگلیسی
 *    *    *    عربی

             فارسی
             فرانسه
             ترکی

  
  
  
  

  ١٣٩۴ آذر : cvتاریخ دریافت 
  

  ھای خارجیادبیات و زبان مربوط به دانشکده:


