
 

 

 سوابق کاری و تحصیلی

 سوابق تحصیلی :

 1396سال  –دانشگاه آزاد اسالمی  –ادبیات فارسی زبان و ی ادکتر 

  1386سال  – دانشگاه آزاد اسالمی –کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

با عنوان: بررسی زبان و تحلیل  75/19و نمره پایان نامه  45/18دوره کارشناسی ارشد با معدل فارغ التحصیل برتر 

 ساختار داستانهای بیژن نجدی

 یشغلهای موقعیت

 ادبی خوانش  –ول وسردبیر فصلنامه تخصصی ئمدیرمس)www.khanesh.ir( –  تا کنون 84از سال 

 تا کنون  1386از سال   – خوانش انتشاراتول و صاحب امتیاز ئمدیر مس 

   روزنامه نگار و منتقد ادبی 

  تا کنون 1386از سال  –مدرس دانشگاه 

 سوابق تدریس

  تا کنون 86از سال  – فارسی عمومی –کرمان  –دانشگاه آزاد اسالمی 

  تا کنون 90از سال  – ادبیات کودک و فارسی عمومی -دانشگاه پیام نورکرمان 

 94تا  91از سال  – فارسی عمومی -فرهنگی میراث –ربردی دانشگاه علمی کا 

  تا  کنون 86از سال  فارسی عمومی ، گزارش نویسی و خبرنویسی -هالل –دانشگاه علمی کاربردی 

 85تا  75از سال  - تدریس داستان نویسی در دبیرستان 

 عضویت ها

  عضویت در انجمن شعر خواجوی کرمانی 

  عضویت در انجمن شعر بانوان کرمان 

  عضویت در انجمن شعر جوان کرمان 

  عضویت در انجمن شعر فروتنان کرمان 

  عضویت در انجمن شعر دانشگاه شهید باهنر کرمان 

  دانشگاه شهید باهنر کرمان  طلوععضویت در انجمن شعر  

  عضویت در انجمن داستان کرمان 

http://www.khanesh.ir/


 

 

  عضویت در انجمن روابط عمومی کرمان 

  روزنامه نگاران کرمان عضویت در انجمن 

 عضو هیات موسس کانون چکامه 

  عضو فرهنگستان زبان و ادب کرمان 

 عضو انجمن بازتاب نور دانشگاه پیام نور 

  عضو هیات علمی انجمن روزنامه نگاران 

 فعالیت های پژوهشی 

 مقاالت 

  نجدیبیژن داستانهای بررسی زبان وساختار ادبی 

  کرمان شعر معاصر نقدمجموعه 

 محمدحسن مرتجا  -معاصر  نقدی بر مجموعه شعرهای شاعر 

  پژوهشی( –علمی درجه:  ) "استخری پر از کابوس "بررسی زبان شاعرانه نجدی و ساختار داستان 

 چاپ شده در مجله تخصصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 سووشون"زبان در رمان  ی گفتمان قدرت وبررسی نظریه" ( درجه: سیمین دانشورISC) 

 96اردیبهشت  –ارایه شده در نخستین همایش ملی روایت در انواع ادبی 
 The study of poetic language of BijanNajdi and the structure of A pool full of nightmares, 
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 ها مصاحبه

 و روند چاپ مجله خوانشدر خصوص ادبیات معاصر  - فتح محلی کرمان امروز، استقامت، روزنامه های 

  چندین مورد در خصوص ادبیات معاصر و وضعیت چاپ و نشر –خبرگزاری ایسنا 

  باره ادبیات معاصر و وضعیت چاپ و نشرمورد درچندین  –خبرگزاری مهر 
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 نوان ناشر چاپ کتاب به ع

 ) حکمت )مجموعه فیلمنامه 

 ) فرامرز )مجموعه فیلمنامه 

  مجموعه فیلمنامه (نقش باد( 

 ) این همه دیر )مجموعه داستان  

  ادبیات کودک ( –کشف باران قرمز )مجموعه داستان 

 چقدر پرنده )مجموعه شعر( ،چقدر درخت 

 ) موج )مجموعه شعر 

 )قنداق )مجموعه شعر 

 )تولد یک بعد از ظهر در پائیز)مجموعه شعر 

 ) انکار حضور دیگری )نقد ادبی 

 90 کاتور(دقیقه زندگی )کاری 

 مجموعه شعر( نویسداین خودکار نمی( 

 درجات هنری 

  1381 سال – کرمانناشر برتر سینمایی استان 

 1385سال  - داور جشنواره شعر کشوری جوان 

 1391سال  - کشوری داور جشنواره شعر دانشجویی 

 و سخنرانی و کنگره  همایش

  96اردیبهشت  -دانشگاه کردستان  - "روایت در انواع ادبی"نخستین همایش 

 94بهمن  - دانشگاه شهید بهشتی تهران –المللی زبان و ادبیات فارسی دومین کنگره بین 

 1396سال  – سخنرانی در پژوهشکده افضل با موضوع زبان شاعرانه در داستان های بیژن نجدی 

 دوره های آموزشی و کارگاه

  )1384سال  –شرکت در دوره آموزش خبرنگاری در خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا  

 دانشگاه شهید بهشتی  - های آموزشی دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسیشرکت در کارگاه

 94بهمن  - تهران


