
  گر مهربانبه نام خداوند بخشایش

 سوابق علمی و پژوهشی

  سعید نام:

 حسام پور نام خانوادگی:

 :سوابق آموزشیالف. 

 .1375 دانشگاه شیراز، ادبیات فارسی، زبان و کارشناسی، -

 .1377 ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز، زبان و کارشناسی ارشد، -

  .1382 راز،دانشگاه شی ادبیات فارسی، دکترا، زبان و -

  سوابق تدریس:

  )1386تا شهریور 1382استادیار دانشگاه هرمزگان (از مهرماه  -

  )1389تا خرداد  1386استادیار دانشگاه شیراز (از مهرماه  -

  تا کنون) 1389دانشیار دانشگاه شیراز (از خرداد  -

 قطعیوضعیت استخدامی: رسمی

 :افتخاراتب. 

 39/19با معدل  )1375( شیراز دانشگاه ادبیات فارسی، و ي زبانرشته ،نفر اول کارشناسی -

بـا معـدل    )1377( شـیراز  دانشـگاه  ادبیـات فارسـی،   ي زبـان و رشته ارشد، نفر اول کارشناسی -
58/18 

 69/18معدل  با )1382( دانشگاه شیراز ادبیات فارسی، ي زبان ورشته نفر اول دکترا، -

 1375سال  سر کشور،سرا آزمون کارشناسی ارشد اول در نفر -



 1375سال  فارسی، ادبیات ي زبان ورشته  سراسرکشور، دانشجوي اول نخستین المپیاد نفر -

 1377 شیراز، دانشگاه ادبیات فارسی، نفر اول آزمون ورودي دکتراي زبان و -

 1385ي دانشگاه هرمزگان درسال دهپژوهشگر برگزی- 

  

  

 :سوابق اجراییج. 

بـه روز کـردن    رسـانی و  اندازي مرکز اطالعاهر رکزي دانشگاه هرمزگان وي مسرپرست کتابخانه -
 .ي مرکزيکتابخانه نرم افزاري) هاي (سخت افزاري ور ساختزی

 .ي انفورماتیک دانشگاه هرمزگانتهعضو کمی -

  .نهم يدرسده ادبیات فارسی شوراي علمی هم اندیشی زبان و عضو -

 اني کتاب دانشگاه هرمزگعضو کمیته -

  .هرمزگان شگاهندا ،1383سال  ي نهم،درسده ادبیات فارسی اندیشی زبان ور همدبی -

  تا کنون 1387از سال  ي زبان و ادبیات فارسی المپیاد دانشجویی کشور در رشته 6مسئول قطب -

   1388دبیر اجرایی دومین همایش ادبیات کودك، دانشگاه شیراز، اردیبهشت  -

  .کنونتا 1385ك دانشگاه شیراز، از سال یات کودعضو مرکز مطالعات ادب -

  تا کنون. 1389رییس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، از آذر  -

  .1390دبیر اجرایی سومین همایش ادبیات کودك، دانشگاه شیراز، اردیبهشت  -

  .1390عضو کمیته فرهنگ و هنر بنیاد نخبگان استان فارس از سال  -

  پردازي دانشگاه شیرازهاي نظریهرسیي کعضو کمیته -



  1390از سال  ي مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیرازعضو هیأت تحریریه مجله -

   هاي نقدي پژوهشعضو هیأت تحریریه مجله -

  

 سوابق پژوهشید. 

  ي داخلیشرکت در سمینارها

سمینار استادان  یننخست ادبیات فارسی، ي زبان ورشته دروس کارشناسی ضرورت باز نگري در. 1
  .1379اردیبهشت شیراز، ادبیات فارسی، زبان و

  1385اردیبهشت 29نیشابور، خیام، یادروز پژوهی،امي خیکارنامه بازخوانی -2

  .1390شناسی و نشر سیوند، . دستور زبان و فرهنگ واژگان کهمره سرخی، بنیاد فارس3

  .1390اسی و نشر سیوند، شنهاي کهمره سرخی، بنیاد فارسها و قصه. افسانه4

  :سمینارهاي بین المللی خارجی شرکت در

1-Living at the present,International seminar on Omar Khayyam 
and India ,New delhi,India,14-16 march,2004. 

2-A studuy of character Alexander Magdoni in Ayeneh-e- 
Eskandari of Amir khousrau Dehlavi ,the oldest persian prose 
Eskandarnameh,International Seminar on Amir Khusrau, 
NewDelhi,India, 25-29 March ,2006. 

 

  (چکیده):سمینارهاي داخلی

دانشـگاه تربیـت    راهبردهـا،  و هـا مولفه دیشی هویت ایرانی مفاهیم،انن همنخستی ،دولت پنهان -1
  .1383اسفند  19 مدرس،



ـ  ( المللی هنر نبـوي همایش بین پیامبر اکرم در قصاید خاقانی شروانی،سیماي  -2 ب آرا در الـب لب
   1385مکتب نبوي هنر)، دانشگاه اصفهان، دي ماه 

ي زبـان و ادبیـات    هاي آیین نگارش، روش تحقیـق و نقـد ادبـی در رشـته     نگاهی تازه به درس -3
اردیبهشت  26و25 دانشگاه گیالن ، چهارمین همایش پژوهش هاي زبان وادبیات فارسی،  فارسی،
1387  

ي مقالـه) گردهمـایی مکتـب شـیراز،      ي هنر در شعر شاعران فارس، (چکیده بررسی مفهوم واژه -4
  1387دانشگاه شیراز، پاییز 

 "صـد دانـه یـاقوت   "و  "ي نور چشمه"هاي  بررسی چگونگی کاربرد عناصر شعري در مجموعه. 5
  .1390بیات کودك، دانشگاه شیراز: اردیبهشت ، سومین همایش ادمصطفی رحماندوست

ي قیصـر   (سـروده  "به قول پرستو"در مجموعه شعر نوجوان  "خواننده درون متن"نقد و تحلیل . 6
  .1390، سومین همایش ادبیات کودك، دانشگاه شیراز: اردیبهشت پور) امین

  شرکت در سمینارها (اصل مقاله در سمینار)

دانشـگاه   ،کشـور  پایـداري  ي ادبیاتن کنگرهنخستی هاي درسی،تابدر ک سهم ادبیات پایداري -1
  .1384اسفند  شهید باهنر کرمان،

  1384ماه  مهر ،رازشی دفتر هشتم حافظ پژوهی، ،اي لب دریبه کتاب گمشده نگاهی -2

 هـاي ادبـی،   همایش سراسري مولوي و نظریه ،هاي دفتر اول مثنويتاثیر تداعی معانی بر داستان -3
  1386اردیبهشت  گاه کرمان،دانش

همایش بین المللی بزرگداشت یکصدمین سـالگرد اقبـال   پژوهشی در منابع اروپایی جاویدنامه،  -4
  .1388، دانشگاه سیستان و بلوچستان، الهوري

-هاي مجید هوشنگ مـرادي کرمـانی، پنجمـین گردهمـایی بـین     ي نهفته در قصه. بررسی خواننده5

  .1389و ادب فارسی، دانشگاه یزد، المللی انجمن ترویج زبان 

هـا،  هـا و دشـواري  ي نهفته در مرباي شیرین هوشنگ مرادي کرمانی، رمان نوجوان؛ ایده. خواننده6
  .65-46، تهران: کانون پرورش فکري کودك و نوجوان. صص1389



 المللـی انجمـن  مین گردهمـایی بـین  ششـ . تحلیل و مقایسه دو داستان از احمد عموزاده خلیلـی،  7
  .1389، بابلسرترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه 

  ترویجی -هاي علمیمقاله

دانشگاه شهید  ایرانی، ي علمی ترویجی مطالعاتمجله ،انفرهنگ ایرانی نقش عیاران در تمدن و -1
  1384پاییز  باهنر کرمان،

لعـات  ي مطا ، مجلـه …ي فردوسـی  هاي بلوچ و شاهنامه هاي مشترك حماسه ي مضمون مقایسه -2
  1387ي چهاردهم، پاییز   ایرانی، سال هفتم، شماره

ي کندرنامهسـ ترین اي اسکندري امیر خسرو با قدیمیبررسی تطبیقی شخصیت اسکندر در آیینه -3
  منثور فارسی، قند پارسی،

، 17ي  ي مطالعات ایرانی، سال نهم، شماره . بررسی شخصیت بانوگشب در ادبیات فارسی، مجله4
  1389پاییز  

  ي خرد و کوشش،ي زایش و باروري در کوهمره سرخی فارس، مجلههااسطوره -5

، 1389، 23ي . خواننــده نهفتــه در آخــرین عکــس حمیــد اکبرپــور، فرهنــگ فــارس، شــماره 6
  .126-110صص

ي دیـدگاه زایـپس، مجلـه ادبیـات محلـی،      پایه ي نمدي و نمکی برهاي عامیانهتحلیل قصه. 7

  پذیرش چاپ.

  

  

  پژوهشی -ي علمیهامقاله

علـوم انسـانی    ادبیـات و  يدانشکده پژوهشی -ي علمیمجله ام،زمان گذران در نگاه بیقرار خی -1
  .192ي شماره ،1383پاییز  دانشگاه تبریز،



 انســانی و جهــاد ي علـوم پژوهشــکده يفصـلنامه  دو تکــرار دراشـعار خاقــانی،  واج آرایـی و  -2
 .1383زمستان  و پاییز دانشگاهی،

ـ انههاي عامیزن درداستان يچهره تصویر و -3 ي مجلـه  ،نامـه داراب نامه واسـکندر  ،اري سمک عی
  42شماره ي ،1384بهار  شیراز، دانشگاه  علمی پژوهشی علوم اجتماعی

 ،7ي شـماره  دبیا هايپژوهش يفصلنامه هنري اجزاي کالم، پیوند – شناسی شعرخیامزیبایی  -4
 .1384بهار

علـوم انسـانی    ادبیـات و  يدانشـکده  پژوهشـی  -ي علمـی ، مجلهاتی خیام در رباعیگراینهقری -5
  .17يشماره ،1384بهار باهنر کرمان، دانشگاه شهید

 پژوهشــی علــوم -ي علمــیمجلــه ،؟هــاي حیــرت آلــود خیــام چگونــه پدیــد آمــد پرســش -6

  46يشماره ،1385بهار شیراز، دانشگاه  اجتماعی

ي  ي فردوسـی، پژوهشـنامه ادب غنـایی، شـماره     پیمـان در شـاهنامه   هاي پیونـد و  بررسی گونه -7
 .1387یازدهم، 

هـاي شـیر و گـاو در کلیلـه و دمنـه و افراسـیاب و سـیاوش در         بررسی تطبیقی ساختار داستان -8
  1388ي اول، بهار  ي اول، شماره شاهنامه، بوستان ادب دانشگاه شیراز، دوره

، بهـار و تابسـتان   18ي  نامـه، سـال نهـم، شـماره     هی، کـاوش پژو گانه در خیام رویکردهاي پنج -9
1388  

وهش زبــان و ادبیــات  وهشــی پــژ پــژ -ي علمــی فصــلنامهژوهــی،  پ خیــام ي  بررســی کارنامــه -10
  .1388ي چهاردهم،  شماره،فارسی

  .1388ي دوم،  ي بوستان ادب، شماره روایتی دیگر از برزونامه، مجله -11

از منظر ساخت و »  افشین و بودلف« و» بوبکر حصیري«ي تاریخی ها بررسی تطبیقی حکایت -12
  .1388صورت درتاریخ بیهقی، گوهر گویا، 

ي مطالعـات  ي دیـدگاه چمبـرز)، مجلـه   ي نهفته در آثار احمد اکبرپور (بر پایهبررسی خواننده -13
  .1389ي اول، ادبیات کودك، شماره



، 1389، 3قاریـان، مطالعـات اسـالمی، شـماره     بررسی مقامات قرآنی در تالوت چند تـن از   -14
  122-85صص

، 3ي ي خیام و ایلیـا ابوماضـی، لسـان مبـین، شـماره     بررسی تطبیقی معماي هستی در اندیشه -15
  123 -97، صص1390

ي کـوهمره سـرخی فـارس، نامـه     ها و اصطالحات کشاورزي در گویش سـرخی منطقـه  واژه -16
  .173-162،صص  1389،  7ي هشناسی، شمارفرهنگستان، ضمیمه گویش

، 3ي هاي زبان و ادب فارسـی، شـماره  ي پژوهشدار، مجلههاي موجسیماي اسکندر در آیینه -17
  .82-61، صص 1389

، 42ي ي مطالعات ملـی، شـماره  هاي ملی پس از شاهنامه، فصلنامهخان و خانواره در حماسه -18
  .151 -127، صص 1389

ي مطالعـات ادبیـات   مطایبه در آثار هوشنگ مرادي کرمـانی، مجلـه   هاي طنز وبررسی تکنیک -19
  .90-61، صص 1390، 3ي کودك، شماره

ي شــگردهاي داســتانی در روایــت بیهقـی و تنــوخی از مــاجراي افشــین و بودلــف،  مقایسـه  -20
  .44-17، صص1390، 17ي شمارهي زبان و ادب فارسی، پژوهشنامه

  .122-99، صص1390، 8ي ان کاووس، بوستان ادب، شمارهنگاهی ساختارگرایانه به داست -21
ي اگزیستانسیالیسـم، فکـر و   هاي مشترك میـان شـاهنامه و نحلـه   ها و اضطراببررسی ترس -22

  .327-صص263، 2011، 63ي ابداع، شماره
. 4و3ي شـماره ي ادبیات پایداري، مجلهي نهفته در آثار ادب پایداري احمد اکبرپور، خواننده -23

  .1390بهار 
ي فکـر  ، مجلهي اگزیستانسیالیسم هاي مشترك میان شاهنامه و نحلهها و اضطراببررسی ترس. 24

  ، دانشگاه عین شمس قاهره.2011، 63ي و ابداع، شماره
، پـاییز  18ي ي مطالعات ایرانی، شـماره هاي ملی پس از شاهنامه، مجلهبانوگشسب در حماسه. 25

مطالعـات   يوایتمندي در سه سـوت جـادویی احمـد اکبرپـور، مجلـه     . بررسی ابعاد ر1389.265
  1391، بهار و تابستان 5ي ادبیات کودك. شماره

  ي ادب غنایی، پذیرش چاپ.اندیشی در شعر فرخزاد، شاملو و اخوان ثالث، پژوهشنامه. مرگ27
  ي بوستان ادب، پذیرش چاپ.بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس نیما، مجله. 28
  

 :هاکتاب



انتشـارات دانشـگاه    تهـران  ي نهـم، در سـده  ادبیات فارسی اندیشی زبان ومجموعه مقاالت هم -1
 1383، اسفند گانهرمز

(مشترك با دکتـر کـاووس    انتشارات علمی و فرهنگی چهاردهم، ي ژوهی در سده   خیام پفرهنگ  -2
  .1389تهران:  حسن لی)

  لی)، در دست چاپ.با دکتر کاووس حسن پژوهی، (مشتركراهنماي موضوعی خیام -3
  1390شناسی: هاي مردم کوهمره سرخی فارس، شیراز:  بنیاد فارسسانهها و افقصه -4
  1390شناسی: دستور و فرهنگ واژگان کوهمره سرخی، شیراز: بنیاد فارس -5

  ترجمه:
 انتشـارات  الـدین،  ادبیات تطبیقی: پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی، محمد سعید جما -1

  .1389، دانشگاه شیراز
  ي متیوز، در  دست چاپ.ي کودکی، نوشتهفلسفه -2
  

  هاي تدریس:زمینه
 نویسیادبیات داستانی و داستان .1

 ادبیات کودك .2

 نقد ادبی .3

  
  
  

  معرفان:
و مبـانی تعلـیم و    دکتر مرتضی خسرونژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، بخش فلسفه .1

 07116134648تلفن محل کار: ي تربیت، شماره

لی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، بخـش زبـان و ادبیـات فارسـی،     دکتر کاووس حسن .2
 07112283080ي تلفن محل کار: شماره

دکتر محمدحسین کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، بخش زبان و ادبیـات فارسـی،    .3
 07112283080ي تلفن محل کار: شماره

  
  



ي دو، بخش زبان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه    چهار راه ادبیات، ساختمان شماره شیراز، نشانی:
  07112283080ي تلفن محل کار: شیراز، شماره

Email:shessampour@yahoo.com 
 


