هب انم خدا

موان آرامـفر

دانشآموخته دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی
استاد دانشگاه و ناشر
ایمیلmonaaramfar@yahoo.com :
تدريس:
كشور

شهر

دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي

ايران

تهران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري

ايران

تهران

ايران

تهران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

ايران

تهران

ايران

تهران

ايران

تهران

دانشگاه علمي كاربردي واحد قطب راوندي

ايران

تهران

ايران

تهران

دانشگاه علمي كاربردي واحد زرتشت

ايران

تهران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهريار

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سما

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي
عنوان مقاله

نوع امتیاز

نام نشريه

سال

بررســی شــیوههای شــخصیتپردازی
در داســتانهای کوتــاه غنایــی بــر
مجلۀ علمی انجمن ایرانی
اســاس الگــوی آیدیــن بالــ ِد شــویلر:
زبان و ادبیات عربی
«المجنــون» از غســان کنفانــی و «یــک
سرخپوســت در آســتارا» بیــژن نجــدی

وزارتین
علمی
پژوهشی

99

بررســی داســتان غنایــی سهشــنبهی إضاءات نقدیة فی األدبین
خیــس بیــژن نجــدی بــا تکیــه بــر
العربی والفارسی
نظریــهی آیلیــن بالدشــویلر

علمی
پژوهشی

99

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات

علمی
پژوهشی

99

تبيين نقش اجتماعي زنان در آثار
داستاني بيژن نجدي

مقاالت پذيرفته شده در همايشهاي علمي

2

نام مقاله

نام نشريه

بررسی درون مایه و سبکشناسی
سرودههای ادب فارسی

پنجمین همایش متن پژوهشی ادبی نگاهی تازه
به سبکشناسی ،بالغت ،نقد ادبی

نقش قیصر در ادبیات پایداری ،انقالب و
دفاع مقدس

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت
شهدای دانشجو استان خراسان شمالی

تأليف یا تصنیف كتاب
عنوان كتاب

نسخه خطی (شرح
قصیده ترسائیه خاقانی)
فارسی عمومی
(پارسینامه)

منتخب اشعار شاعران
قرن پنجم تا هشتم

نظم ادبی در فارسی 1
زبان فارسی

فرهنگ صادق هدایت

نوع كتاب
تاريخ اولین
چاپ
تأليف ویراستاری

ISBN

ناشر



1397

978-600-406-257-2

تخته سیاه



1397

978-600-2675-73-9

تخته سیاه



1396

978-600-4062-40-4

تخته سیاه



1396

978-600-406-239-8

تخته سیاه

1388




1395

978-964-2675-13-5

978-600-406-133-9

تخته سیاه

تخته سیاه

3

ناشر کتابهای کودک و صاحب امتیاز نشر شازده کوچولو
نویسنده کتابهای کودک:
عنوان كتاب
آترينا در اصفهان

ISBN
978-622-6795-41-8

ناشر
شازده كوچولو

آترينا در شیراز

978-622-6795-42-5

شازده كوچولو

آترينا در تبریز

آترينا در فرانکفورت

978-622-6795-81-4

آترینا در یزد

978-622-6795-43-2

آترينا در مشهد
بانو گشسب

داستان شير و گاو

حكايتهاي سعدي

4

978-622-6795-17-3

978-622-6795-19-7

978-622-6795-18-0

978-622-6795-24-1
978-622-6795-22-7

شازده كوچولو
شازده كوچولو
شازده كوچولو
شازده كوچولو
شازده كوچولو
شازده كوچولو
شازده كوچولو

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی:
سردبير مجله تحصيالت تكميلي آموزشي انتشارات تخته سياه
دارای کارت هویت مطبوعاتی ـ خبرنگاری از سال 1392

5

جوائز دریافت شده از جشنوارهها یا سایر مراجع معتبر
ناشر برگزیده نمایشگاه بینالمللی کتاب سال 1391

ناشر برگزیده نمایشگاه بینالمللی کتاب سال 1395
ناشر برگزیده نمایشگاه بینالمللی کتاب سال 1397

6

اکتشاف ،ابتكار ،نوآوري ،اختراع ،اثر بدیع و ارزنده هنری
(مورد تایید مراجع علمی معتبر):
توليد قلم گويا در سال 1392

7

عنوان رساله کارشناسی ارشد:
عنوان پاياننامه
نسخه خطي شرح قصيدة ترسائيه خاقاني

مقطع
كارشناسي ارشد

توضيحات:
نســخه خطــي از دو نســخه اســاس اســتفاده شــده اســت و ايــن پاياننامــه
بــه عنــوان پاياننامــه برگزيــده انتخــاب شــده اســت و از ايــن پاياننامــه يــك
كتــاب و مقالــه بــه چــاپ رســيده اســت.

عنوان رساله دکتری:
عنوان پاياننامه
بررسی تطبیقی داستانهای کوتاه غسان کنفانی ،بیژن
نجدی و حسین سناپور از نظریه آیلین بالد شویلر

8

مقطع
دكتري

توضيحات:
ايــن تحقيــق و پژوهــش بــراي اولينبــار از نظريــه آيليــن بالدشــويلر پديدآورنــده
ادبيــات غنايــي بــر روي داســتانهاي ســه نويســنده معاصــر بررســي و تحقيــق
شــده اســت و از ايــن تــز دكتــري ســه مقالــه علمــي پژوهشــي ،وزارتيــن بــه
چــاپ رســيده اســت.
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