دانش آموختگان سرآمد گروه زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی

رشته
تحصیلی
زبان و
ادبیات
فارسی

مقطع
تحصیلی
دکتری

سال فارغ
التحصلی
1393

دکتر کبری بهمنی

"

"

1395

هیات علمی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد
دورود

دکتر مرجان
فوالدوند

"

"

1397

سردبیر مجله

نویسنده .پژوهشگر .سردبیر مجلهی همشهری
بچهها به همراهیحامدسلیمانی -
کارشناس برنامهی در سایه سار سیمرغ (تحلیل
جامعه شناختی شاهنامه) رادیو فرهنگ-92 .
– 93همكاری با نشرهای متفاوت ازجمله روایت
فتح ،فق ،کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان،
رشد به عنوان کارشناس ارزیاب کتاب و ناظر
تولید متن و تولید کتاب-نویسنده کتاب های
کودک و نوجوان-

دکتر سپیده
جواهری

"

"

1393

 ویراستار و مترجمانتشارات ایده پردازان
چكاد

ویراستار و مترجم کتاب ،داور سه دوره کتاب سال
دفاع مقدس  ،آشنایی با فتو شاب و ایندیزاین– ،
تدوین فیلم (درحد ساده)

رقیه وهابیدکتر
دریا کناری

"

"

1395

مدرس حوزه شهید
مطهری و حوزه بقیه
اهلل شهرستان کرج و
دانشگاه الزهرا (پاره
وقت)

رتبه اول ورودیهای سال  – 82ویراستار کتاب
مطالعات اسطوره ای و دارای بیش از  14مقاله

دکتر فرشته
میالدی

"

کارشناسی
ارشد

مدرس

مدرس پاره وقت دانشگاه عالمه طباطبایی –
ویراستار با سابقه

دکتر زهرا عامری

"

دکتری

1397

مدرس –تدرسی درس
فارسی عمومی در
دانشگاه الزهرا (س)

مدرس در دبیرستان کوشش و قیاس و همكاری با
شورای کتاب کودک و انجمن ادبی فرهنگ و ارشاد
اسالمی  -کسب رتبه نخست جشنواره شعر دفاع
مقدس سال– 90کسب نخست جشنواره ملی شعر
دانشجویی دانشگاه کاشان  1389و – 1390
برگزیده جشنوارة مجازی کتابخوانی

طهورا محمد زاده

"

کارشناسی

-

دانشجو

ناشر انتشارات طهورا – مربی یوگا

دکتر سپیده یگانه

وضعیت فعلی

فاکتور ها و شاخص های

استادیار دانشگاه الزهرا

شاعر  -عضو هیات علمی برتر آموزشی گروه زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا سال– 95
عضو شورای مرکزی انجمن نخبگان و استعداد
های برتر ایران از سال  89تا کنون کسب مقام
دوم در همایش کشوری شعر آیینی در بخش
اساتید (سال.) 1393اثر شایستة تقدیر در پنجمین
همایش کشوری شعر آییینی( سال -)94کسب
مقام اول جشنواة قرآنی کودک ونوجوان در رشته
شعر سال -79کسب مقام اول شعر جشنواره
نشریات دانشجویی سال 82
محقق دوره پسا دکتری گروه -پژوهشگر و صاحب
مقاالت متعدد در حوزه ادبیات فارسی

ارشد

فاطمه صانعی

"

"

-

دانشجو

دکتر مسروره
مختاری

"

دکتری

1392

دانشگاه هیات علمی
محقّق اردبیلی

دکتر لیال آقایانی
چاوشی

"

دکتری

1394

مدرس پاره وقت
دانشگاه الزهرا

دانشجوی برگزیده استعداد درخشان در مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف کتاب صاحب
بیش از  15مقاله علمی –پزوهشی  ،مدرس پاره
وقت دانشگاه الزهرا و تسلط بر زبان انگلیسی و
آشنایی با زبان فرانسه و زبان عربی و زبان التین

دکتر محیا ستوده
نیا

"

دکتری

1395

مدرس دبیرستان و
دانشگاه آزاد اسالمی

عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران – ویراستار جامع
مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس
و احراز درجه عالی – عضو هیئت مدیره شاخه
دانشجویی انجمن علمی نقد ادبی ایران -مدرس در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال و تهران جنوب

لیال ولی زاده پاشا

"

دکتری

1397

دبیر آموزش و پروش
شهرستان اسالمشهر و
تدریس در دانشگاه
فرهنگیان عترت

پروهشگر و صاحب بیش از  5مقاله – رتبه اول
کارشناسی ارشد – معلم نمونه و کسب مقام
جشنواره تدریس المپیاد ادبیآموزش و پرورش –
مدرس حوزه علمی الزهرا در شهرستان بابل -رتبه
و مقام سرگروه مصاحبه کنندگان دانشجویان
دبیری

دکتر مهشاد
شهبازی

"

دکتری

1397

مدرس پاره وقت
دانشگاه الزهرا

الناز خجسته زنوزی

"

دکتری

-

دانشجو

مریم رجبی نیا

"

دکتری

1398

کارمند وزارت آموزش
و پرورش -مدرس پاره
وقت دانشگاه الزهرا

ویراستار کتاب ،همكار انجمن ویراستاران  ،همكار
پژوهشی ( تألیف کتاب مقامات شیخ حسن بلغلری
)  ،فعال اجتماعی در حوزه کار آفرین زنان –
کارشناس مامایی
دانشجوی ممتاز تحصیلی در مقطع دکتری و
کارشناسی ارشد -دانشجوی پژوهشگر برتر در دوره
ی دکتری 1391و92و صاحب بیش از  15مقاله
علمی و پژوهشی  -عضو استعدادهای درخشان-.
معلّم نمونه در ارائه ی الگوهای نوین تدریس در
سطح کشور( .محل همایش همدان-)1384 :
کسب رتبه ی اوّل در مسابقات تفسیر قرآن (سال
 ،)1380رتبه ی برگزیده در حفظ سه جزء اول
قرآن ( ،)1380قرائت قرآن (سال )1388

صاحب بیش از  5مقاله علمی پژوهشی
عضو رسمی سرای اهل قلم –سر ویراستار و
فعالیت در انتشارات بهار سبز و آرایان – صاحب
بیش از  15مقاله
دبیر دبیرستان -مدخل نویسی در فرهنگستان زبان
و ادبیات فارسی -دستیار استاد (درس سنایی) –
مقاله نویس در بخش عرفان دایره المعارف اسالمی
از سال  96تا کنون

