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  کامل علمی و عمومی ۀرزوم
  میالد شمعی نام و نام خانوادگی:

  ١٣۶١اردیبهشت۶تاریخ تولد: 
  ۴٨٨شمارۀ شناسنامه: 

  ١٢٩٠۶٨٧٢٠١شمارۀ ملی: 
  دانشگاه  گرایش  رشته  مقاطع تحصیلی
 شهیدبهشتی تهران  -  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی

  )١٣٨٣تا١٣٧٩(
  )١٣٨٧تا١٣٨۴( فهاناص  -  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی ارشد

  )١٣٩٢تا١٣٨٨( اصفهان  ادبیات معاصر  زبان و ادبیات فارسی  دکتری
  سوابق پژوهشی:

   پژوهشییعلم ۀشدمقاالت چاپ لف)ا
دانشــگاه سیســتان و » زبــان و ادبیــات فارســی«پژوهشــی علمی ۀ، مجل»جای خالی سلوچ«در رمان » شخصیت«تحلیل عنصر  .١

  ؛١٣٨۶هم، پاییز و زمستان ن ۀبلوچستان، سال پنجم، شمار
دانشگاه آزاد اســالمی » فرهنگ و ادب ۀنامپژوهش«پژوهشی ، مجلۀ علمی»جای خالی سلوچ«در رمان » حادثه«تحلیل عنصر  .٢

  ؛١٣٨٨هشتم، بهار و تابستان  ۀواحد رودهن، سال پنجم، شمار
، پژوهشــگاه علــوم انســانی و »دبیــات فارســیپژوهش زبــان و ا«پژوهشی مجلۀ علمی ،»جای خالی سلوچ«شناسی رمان سبک .٣

  ؛١٣٨٨، شمارۀ سیزدهم، تابستان تهران مطالعات اجتماعی
، دانشگاه اصفهان، سال بیســتم، »شناسی کاربردیجامعه«پژوهشی ، مجلۀ علمی»جای خالی سلوچ«شناختی رمان . نقد جامعه۴

  ؛١٣٨٨، شمارۀ چهارم، زمستان ٣۶شمارۀ پیاپی 
، دانشــگاه گــیالن، »پژوهــیادب«پژوهشــی اثر پرل باک، مجلۀ علمی» مادر«با رمان » جای خالی سلوچ«مان تحلیل تطبیقی ر .۵

  ؛١٣٨٩سال چهارم، شمارۀ چهاردهم، زمستان 
ادبیــات «پژوهشــی (روش ژیلبــر دوران)، مجلــۀ علمی های خیالی در شعر پایداری بر اســاس نقــد ادبــی جدیــدتحلیل صورت .۶

  ؛١٣٩٠بهارو  ١٣٨٩ سال دوم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز رمان،دانشگاه ک ،»پایداری
سال سیزدهم، شمارۀ چهارم،  ،، تهران»مطالعات ملی«پژوهشی الشعرای بهار، مجلۀ علمیدر اشعار ملک» وطن«. تحلیل مفهوم ٧

  ؛١٣٩١
سال ششــم، شــمارۀ  ،(شعرپژوهی) »بوستان ادب«پژوهشی عشقی، مجلۀ علمی ۀمیرزاد شعر و اندیشۀدر » وطن«. تحلیل مفهوم ٨

  .١٣٩٣، بهار ١٩اول، پیاپی 
  خارجی ISCب) مقاالت 

1. The reflection of social issues in the stories by Mahmood Dolatabadi (IJCRB)؛  

2. The Criticism of Politics, Culture and Society in the stories by Mahmood Dolatabadi (IRJABS). 
  تخصصیعلمی ۀشدمقاالت چاپ )ج
تخصصی مرکز معارف اسالمی دانشــگاه صــنعتی اصــفهان، ســال اول، علمی نعت دنیا و ظواهر آن در آثار سنایی غزنوی، مجلۀ .١

  ؛١٣٨٨شمارۀ دوم، بهار و تابستان 
  .١٣٨٩الت، کرمان، سراسری ادبیات پایداری، مجموعه مقا ۀسومین کنگر های بیانی در شعر دفاع مقدس،تحلیل آرایه .٢
  
  



٢ 
 

  تخصصیهای علمیو کارگاهها همایش )د
  ؛١٣٨۵ ،»زبان و ادبیات فارسی ۀنقش اصفهان در توسع«المللی همایش بینشرکت در  .١
  ؛١٣٨٧ ،مقاله ۀشرکت در سومین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران و چاپ چکید .٢
  ؛١٣٨٩ ،و اخذ مدرک از این کارگاه» نگارییی با نسخ خطی و فهرستآشنا«شرکت در کارگاه آموزشی  .٣
  .١٣٨٩ ،و اخذ مدرک از این کارگاه» نویسیآشنایی با فرهنگ«. شرکت در کارگاه آموزشی ۴
  
  هاو کتاب هاها و طرحنامه) پایانهـ
آبــادی، اســتاد ســلوچ" نوشــتۀ محمــود دولت ساختاری و محتوایی رمان "جای خالی تحلیل«با عنوان  نامۀ کارشناسی ارشد. پایان١

  ؛٢٠، با کسب نمرۀ ١٣٨٧راهنما: دکتر محمدرضا نصر اصفهانی، دانشگاه اصفهان، 
آبادی، استاد راهنما: دکتر محمدرضا نصــر نقد ادبی و تحلیل مضامین اجتماعی در آثار محمود دولت«نامۀ دکتری با عنوان . پایان٢

  ؛١٩/  ٧۵، با کسب نمرۀ ١٣٩٢اصفهانی، دانشگاه اصفهان، 
برای بنیاد نخبگــان ســتاد کــل نیروهــای مســلح، اســتاد راهنمــا: دکتــر اســماعیل » آیین ویرایش نظامی«طرح پژوهشی نگارش . ٣

  ، با کسب نمرۀ عالی.١٣٩٣، تهران، گزینی ستاد کل نیروهای مسلحافتخاری، دفتر واژه
  ١٣٩۶ی شهرداری اصفهان، رفاه، انتشارات سازمان فرهنگی»ارینویسی و ویراستراهنمای جامع درست«. تألیف کتاب ۴
  ١٣٩۶راز نهان، تهران، ، انتشارات (فارسی عمومی؛ درسنامۀ دانشگاهی) »هادر بیشۀ اندیشه«تألیف کتاب . ۵
  
  علوم انسانیخوانی متون ) ویراستاری و نمونهو
  ؛١٣٨۵ماه آذر ،»زبان و ادبیات فارسی ۀدر توسع نقش اصفهان«المللی خوانی مجموعه مقاالت همایش بیننمونه. ١
متون دینی و معرفتی، وابسته به مرکز بازآفرینی متون دینی شهر آفتاب (سازمان تبلیغات اســالمی  ۀکتاب در حوزشش ویراستاری  .٢

  ؛١٣٨٩استان اصفهان) 
   ؛١٣٨٨ ، انتشارات دستان، تهران، محمد شمعی ۀنوشت، »تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران«ویراستاری کتاب . ٣
  ؛ ١٣٩٢، انتشارات جنگل، تهران، محمد شمعی ۀنوشت، »زداییانگاری و جرمدرآمدی بر جرم«ویراستاری کتاب . ۴
  ؛١٣٩٣، انتشارات جنگل، تهران، محمد شمعی ۀنوشت، »حقوق قراردادهای اداری«ویراستاری کتاب . ۵
انتشــارات کتابســرای رشــد، اصــفهان، ، نوشتۀ استوارت وایلد، ترجمۀ احسان طائبی، »ن سوی حصارذهن؛ آ« . ویراستاری کتاب۶

  ؛١٣٩١
انتشــارات کتــاب ، نوشتۀ استوارت ایوری گلــد، ترجمــۀ احســان طــائبی، »کرانراه پینگ؛ سفر به اقیانوس بی«. ویراستاری کتاب ٧

  ؛١٣٩٣امیدان، اصفهان، 
  ؛١٣٩٣ان، انتشارات تاک، افغانست ، نوشتۀ دکتر حمیرا قادری،»ادبیات داستانی افغانستان جنگ و غربت در«. ویراستاری کتاب ٨
  ؛١٣٩٣، انتشارات تاک، افغانستان، ، نوشتۀ دکتر حمیرا قادری»اقلیما«رمان . ویراستاری ٩
  ؛١٣٩٣تاک، افغانستان، نوشتۀ دکتر حمیرا قادری، انتشارات  ،»نقره«. ویراستاری رمان ١٠
، نوشــتۀ دکتــر رازمیــک درمگردیچیــان و علــی »الملــل خصوصــیمجموعــه قــوانین و مقــررات حقــوق بین«. ویراستاری کتاب ١١

  ؛١٣٩٣ات جنگل، تهران، پور، انتشارکمیلی
  ؛١٣٩۴، انتشارات جنگل، تهران، محمد شمعی ۀنوشت، »حداکثریانگاری جرم«کتاب . ویراستاری ١٢
، مجموعه اشعار حیــدرقلی بنــائی بروجنــی، انتشــارات ســاحل امیــد، بــروجن، »ن؛ کورش کبیرایران باستا«. ویراستاری کتاب ١٣

  ؛١٣٩۴



٣ 
 

، انتشارات یاحسان طائب ۀگلد، ترجم یوریاستوارت ا ۀنوشت، »ای نووجوی برکهای در جستپینگ؛ قورباغه«. ویراستاری کتاب ١۴
  ؛١٣٩۵، اصفهان، شوناز
  ؛١٣٩۶، یاسوج، فتح دنا، انتشارات دار، به کوشش مصطفی صولت»یل در آتش مجنوناسماع«. ویراستاری و بازآفرینی کتاب ١۵
  . . و...١۶

  
  سوابق آموزشی:

  ؛تاکنون ١٣٨۶در دانشگاه صنعتی اصفهان از سال » فارسی عمومی«تدریس درس  .١
سته به سازمان تبلیغــات (واب علمیه اصفهان ۀهای تخصصی حوزدر مرکز آموزش» فارسی عمومی و آیین نگارش«تدریس درس  .٢

  ؛١٣٨۶اسالمی استان اصفهان) سال 
ت اســالمی اســتان (وابسته به ســازمان تبلیغــا »شهر آفتاب«در مرکز بازآفرینی معارف دینی » نویسیهنر داستان«تدریس درس  .٣

  ؛١٣٨٨اصفهان) سال 
ســته بــه ســازمان تبلیغــات اســالمی اســتان (واب »شهر آفتاب«در مرکز بازآفرینی معارف دینی » روش نویسندگی«تدریس درس  .۴

  ؛١٣٨٩اصفهان) سال 
  ؛١٣٩٠و  ١٣٨٨سال  ،»عقیق«انتفاعی آموزش عالی غیر ۀسسؤدر م» فارسی عمومی«تدریس درس  .۵
  ؛١٣٩١سال  آباد)دانشگاه آزاد اسالمی (واحد نجفدر » فارسی عمومی«تدریس درس . ۶
(دانشجویان کشورهای روســیه، آذربایجــان و ترکیــه) در دانشــگاه اصــفهان،  انزبانبه غیرفارسی» ادبیات معاصر«تدریس درس  .٧

  ؛١٣٨٨تابستان 
زبانان بــرای غیرفارســی علمیــه) ۀ(وابسته به حــوز المصطفی اصفهانةدر مرکز جامع» نویسندگی و آیین نگارش«کارگاه  برگزاری .٨

  ؛١٣٩١و  ١٣٩٠ کشورهای آفریقا، هند، پاکستان، بنگالدش، لبنان
  ؛١٣٩٢تابستان ، در مرکز جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان» آیین نگارش مکاتبات اداری«تدریس درس  .٩
  .١٣٩٣اصفهان، تابستان » رویش دیگر«)، مؤسسۀ پژوهشی ١(سطح » نویسیویرایش و درست«. برگزاری کارگاه ١٠
  .١٣٩٣اصفهان، تابستان » پارتاک«ادبی )، مؤسسۀ فرهنگی٢و  ١ (سطح» نویسیویرایش و درست«. برگزاری کارگاه ١١
و  های ادبی قلمستان (وابســته بــه شــهرداری) تابســتان)، مرکز آفرینش٢و  ١(سطح » نویسیویرایش و درست«. برگزاری کارگاه ١٢

  .١٣٩٧و  ١٣٩۶و  ١٣٩۵و  ١٣٩۴ زمستان
  .١٣٩۵و تابستان  ١٣٩۴رکت مهندسی ایریسا، تابستان ، ش»نگاری ادارینامه«. برگزاری کارگاه ١٣
، دانشــگاه هنــر ارشــد و دکتــریبــرای دانشــجویان مقــاطع کارشناسی »نویسی و ویراســتاریدرست«ساعتۀ  ١۶. برگزاری کارگاه ١۴

  .١٣٩۵اصفهان، تابستان 
هنــر  ارشد و دکتری، دانشگاهبرای دانشجویان مقاطع کارشناسی» نویسی در متون دانشگاهیدرست«ساعتۀ  ١۶. برگزاری کارگاه ١۵

  .١٣٩۵اصفهان، پاییز 
جهــاد دانشــگاهی  شــرکت عمــران فوالدشــهر اصــفهان. زیــر نظــر برای کارمندان» مکاتبات اداری« ساعتۀ ٢۴. برگزاری کارگاه ١۶

  ١٣٩۵٫پاییز  اصفهان،
 قات و فناوری،در مؤسسۀ آموزش عالی فناوران حکیم، زیر نظر وزارت علوم، تحقی» مکاتبات اداری« ساعتۀ ١٢برگزاری کارگاه . ١٧
  .١٣٩۶ پاییز
ی، دانشــگاه هنــر اصــفهان، پــاییز دکتر مقطعبرای دانشجویان » نویسی در متون دانشگاهیدرست«ساعتۀ  ٢۴برگزاری کارگاه . ١٨

١٣٩۶.  
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زیــر  (زیرمجموعۀ دورۀ ورود به بازار کار) در مؤسسۀ آموزش عالی فناوران حکیم،» مکاتبات اداری« ساعتۀ ١٢برگزاری کارگاه . ١٩
  .١٣٩٧اردیبهشت  نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

گری) در مؤسسۀ آموزش عالی فناوران حکیم، زیر نظــر (زیرمجموعۀ دورۀ منشی» مکاتبات اداری« ساعتۀ ١٢برگزاری کارگاه .  ٢٠
  .١٣٩٧اردیبهشت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

  های ادبی قلمستان (وابسته به شهرداری)مرکز آفرینش ،»تاریهای نوشمهارت« ساعتۀ ٣۶برگزاری کارگاه . ٢١
  .١٣٩٧ساعتۀ مکاتبات اداری در شرکت قالی سلیمان اصفهان، مهر  ٨برگزاری کارگاه  .٢٢
  .١٣٩٧، مهر (اصفهان، گلپایگان) مجتمع طالی موتهساعتۀ مکاتبات اداری در  ٨برگزاری کارگاه . ٢٣
  .١٣٩٧، مهر شهر)شرکت نفت سپاهان (اصفهان، شاهینبات اداری در ساعتۀ مکات ٨برگزاری کارگاه . ٢۴
  .١٣٩٧، مهر مرکز آموزش تحقیقات صنعتی اصفهانساعتۀ مکاتبات اداری در  ٨برگزاری کارگاه . ٢۵

  
  

  افتخارات:
  ؛ ١٣٨٨در آزمون دکتری دانشگاه اصفهان (گرایش ادبیات معاصر)،  کسب رتبۀ اول. ١
  ؛١٣٩١از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان، » ر پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسیفعال برت«کسب عنوان . ٢
  ؛١٣٩٢تا١٣٨٨خشان دانشگاه اصفهان، . دانشجوی استعدادهای در٣
  ؛١٣٩۴دانشگاه صنعتی اصفهان، » سیات فاراستاد برتر گروه معارف و ادبی«. کسب عنوان ۴
  .١٣٩۵دانشگاه صنعتی اصفهان، » ات فارسیدبیگروه معارف و ا«تدریس در   رتبۀ اول. کسب ۵
 .١٣٩۶دانشگاه صنعتی اصفهان،» ات فارسیگروه معارف و ادبی«تدریس در   رتبۀ اول. کسب ۶
 


