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  مرتضی رشیدی آشجردی

 مرتبۀ علمی: استادیار

 گروه زبان و ادبیات فارسی

 دانشکدۀ علوم انسانی

                                                                                   

 

 سوابق آموزشی

 .9636تا  9631کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، 

؛ عنموان اایمان ناممع: عی،مار،     9633تما   9631تربیت معلم  تهمران،    ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاهکارشناسی 

 عی،اری و حکایت عیاران در ادبیات فارسی.

سماهع: مددممع، تیم ی  و ت شممیۀ    ؛ عنمموان ر9633تما   9639ی، دانشمگاه اصمفهان،   دکتمری زبمان و ادبیمات فارسمم   

 عبد اهعزیز کاشی.اهخاطر عز اهدین و نزهع اهناظرروضع

 

 سوابق آموزشی)تدریس(:

 .9631آباد از سال عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 تا کنون)حق اهتدریس(. 9631تدریس در دانشگاه اصفهان از 

 .9633تا  9631تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فریدن و شهرکرد از 

 خوانسار و اصفهان)حق اهتدریس(. ایام نورتدریس در دانشگاه 

 )حق اهتدریس(.کاربردیم علمی  تدریس در دانشگاه

 

 سوابق اجرایی:

 .9611تا  9611معاون آموزشی دانشکدۀ علوم انسانی از 

 .9611تا  9633ن و ادبیات فارسی از مدیرگروه زبا

 تا کنون. 9633عضو شورای تخییی گروه زبان و ادبیات فارسی از 

 .عضو شورای آموزشی، اژوهشی و فرهنگی دانشکدۀ علوم انسانی

 مطاهعات زبان و ادب غنایی.ویراستار و عضو هیأت ت ریریۀ فیلنامۀ تخییی 

 

 فعالیتهای پژوهشی ۀزمین

 ؛ادبیات معاصر

 ؛سبک شناسیو  ادبی ندد

 ؛طنزادبیات انتدادی و 
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 شناسی و تی ی  متون.نسخع

 سوابق پژوهشی

 الف( مقاالت

مانند از قرن هفت (،گوهر گویا)علمی م اژوهشمی(، اماییز   ای بی) معرفی سفینعباغ نظر و رامش دل  (9

 اصفهان.دانشگاه ، 33

 ، تهران.  9633، 913،کیهان فرهنگی، شماره  عیارِ عیّار در ترازوی لفظ و معنی (1

، 9631ادبیات فارسی، شمهریور  ، همایش انجمن ترویج زبان و نگاهی به کتابهای فتوت و عیاری (6

 اصفهان.

خسرو احتشامی، هممایش ادبیمات معاصمر، آبانمماه     « حماسع در حریر»، ندد نگاهی به غزل اصفهان (1

 ، تهران.33

 ، تهران.933،9631،کیهان فرهنگی، شماره  ای فراسوی مرزهاجوانمردی اندیشه (1

ان در توسمعع زبمان وادبیمات    ندمش اصمفه  هممایش  ، نگاهی بع شعر سعید بیابانکی، آوازهای گمشده (3

 ، اصفهان.31فارسی، آذر ماه 

 های زبان و ادبیمات فارسمی)علمی م    هشاژومقایسه و تحلیل چهار شرح از دفتر سوم مثنوی،  (3

  .9631اژوهشی(، دانشگاه اصفهان، سال چهل و شش ، شمارۀ چهارم، زمستان 

، )علمی م اژوهشمی(   شناسمی همای ندمد ادبمی و سمبک    امژوهش  ابتهاا((، بررسی تخلص در غزل  (3

  . 9611 شمارۀ سوم، بهاردانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، 

فیلنامۀ تخییی سمبک شناسمی   بررسی مضمون آفرینی با اشیاء در دیوان صائب تبریزی،  (1

 نظ  و نثر فارسی )بهار ادب(.

ۀ ، شممار فیلنامۀ تخییی سبک شناسی نظ  و نثر فارسی )بهار ادب( ،تصویر شمع بر پردۀ خیال (91

 .11، ااییز 11

فیلنامۀ تخییی سبک شناسی نظم  و  ، معرفی نسخۀ خطی تعبیر سلطانی از قاضی ابرقوهی (99

 .11، ایاای 9616، سال هفت ، شمارۀ دوم، تابستان نثر فارسی )بهار ادب(

دهمین همایش بمین اهمللمی تمرویج     بررسی شیوه های باستان گرایی در شعر پس از انقالب، (91

 .11شهریور زبان  ادب فارسی، 

هممایش بمین اهمللمی    تصویر ایران و هندوستان از دریچۀ چشم شااعران مهااجر صافوی،     (96

 .9616ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور 

 ، تهران.9619، اقلی  ندد، شمارۀ هفت ، اسفند !)نگاهی بع غزههای جواد زهتاب(ناگهان مثل عشق (91

 ، تهران.9611 ، اقلی  ندد، شمارۀ ده ، خردادهایی دربارۀ طنزنکته (91

، فیلنامۀ علممی م اژوهشمی ادب و عرفمان،      معرفی نسخه های خطی رباعیات سحابی استر آبادی (93

9619 
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نکی، اقلمی  ندمد، شممارۀ امنج ،     سعید بیابما  «نع ترنجی، نع اناری»، نگاهی بع کتاب آوازهای گمشده (93

 ، تهران.9619دیماه 

 

18) Promoting Pro-environmental Behavior: A Review/ The 1st International 

Conference on Environmental Crisis and its Solutions, Kish Island, 2013. 

19) The Relationship between Academic Self-Concept and Silence in Iranian 

Postgraduates, Journal of Behavioral Sciences in Asia, Isc, 2014. 

20) Gendered Communication in Iranian University Classrooms: The 

Relationship between Politeness and Silence in Persian Culture, Iranian 

Journal of society, cultureand Language , Ferdowsi University, Isc, 2013. 

21) Ayyāri: the Chivalry Movement in Persia: proceedings of 2011 

International Conference on Humanities, Society and Culture, IACSIT 

Press, IACSIT Press, Singapore 2011. 

22) Chivalry in the Islamic World: Ayyāri, Akhism and Ahdāth: 

International Journal of Social Science and Humanity 2012 

23) Single and Multiple Sluicing in Persian, in Theory and Practice in Language 

Studies 2012.  

 ب( کتابها 

فرهنگی اهمل قلم ،    ویسی هفت ایکر نظامی گنجوی، مؤسسۀ، تلخیص و بازنهفت عروس حصاری (9

 .31چاپ دوم، زمستان 

فرهنگی اهمل قلم ، چماپ     ی هیلی ومجنون نظامی گنجوی، مؤسسۀ، تلخیص و بازنویسلیلی و مجنون(  1

 .31دوم، زمستان 

فرهنگمی اهمل قلم ، چماپ دوم،      ۀ، تلخیص و بازنویسمی سمع منظوممع از جمامی، مؤسسم     زرین زنجیرۀ(  6

 .31زمستان 

فرهنگمی اهمل    اهطوایف فخراهدین علمی صمفی، مؤسسمۀ    ، تلخیص و بازنویسی هطایفلطایف گنجینۀ(  1

 .31قل ، چاپ دوم، زمستان 

 .9631م، مؤسسع فرهنگی اهل قل ، چاپ سویادگار عبید زاکانی(  1

دین عبمداهعزیز کاشمی، میمرا     عزاهم  الخااطر  مقدمه، تصحیح و تحشیۀ روضاه الناا ر و نزهاه   ( 3

 مکتوب)زیر چاپ(.

 

 

 2931 دکتری تصحیح مجموعه رباعیات سحابی استر آبادی

بررسی ابعاد مختلف رنگ در شعر سهراب سپهری 

 و فروغ فرخزاد و مهدی اخوان ثالث
 2911 کارشناسی ارشد

 2913 کارشناسی ارشد سرایی بعد از فروغزنانه 

 2931 کارشناسی ارشد بررسی مفهوم وطن در شعر معاصر

 2932 " تصحیح جنگ موضوعی اشعار
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تصحیح سه رساله در معما از معمایی نیشابوری و 

 شهاب الدین حقیری هروی
" 2931 

 2931 " تصحیح دستور االشعار محمود میرزا

 2931 " تصحیح سفینه مصور شعر

 2931 " تأثیر پذیری نیما از شعر فرانسه

بررسی و تحلیل و مقایسه طبیعت گرایی در شعر 

 نیما یوشیج و منوچهر آتشی
" 2931 

 2931 " تأثیر باورهای دینی در شعر معاصر کودک

مقایسه تطبیقی شخصیت های زن داستان های دهه 

 پنجاه و هشتاد
" 2931 

 2931 " آثار سپیده شاملو نقد و بررسی عناصر داستان در

فرهنگ تشبیهات دیوان رودکی و چهل قصیده از 

 منوچهری
" 2932 

 2931 " تصحیح نسخه خطی قصاید و رباعیات دیوان سعیدا

بررسی تطبیقی داستان پردازی در آثار شکسپیر و 

 نظامی
" 2931 

صحیح مظهراالثار هاشمی کرمانی به همراه مقدمه و ت

 فهرست
" 2931 

 2932 " ی خطی دیوان بساطی سمرقندیصحیح نسخهت

ررسی شیوه های باستان گرایی در شعر پس از ب

 انقالب
" 2931 

 2932 " خطی آداب مسافرین صحیح بخش نخست نسخهت

 2932 " تصحیح نسخه خطی مجموعه الصنایع همراه با مقدمه

 2932 " صحیح نسخه خطی دیوان اشعار سعد حافظ تبریزیت

 موالنا، نامواره معشوق در غزل سبک عراقیرهنگ ف

 سعدی وحافظ
" 2931 

تاثیر تجزیه پذیری در درک اصطالحات بشکل 

 فرازبانی
" 2931 

 2932 " تصحیح دیوان واقف الهوری با مقدمه و فهرستها

 2932 " 11مقدمه و تصحیح نسخه خطی دیوان وفا قرن

 2931 "بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در آثار زویا 
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 زاد فریبا وفی و سودابه اشرفیپیر 

 2931 " مقدمه و تصحیح نسخه خطی جنگ شعر فارسی

بررسی اوضاع اجتماعی ایران در قرن هشتم هجری 

 با تکیه بر آثار حافظ و عبید زاکانی
" 2931 

 2913 " تدبیر و دور اندیشی در شاهنامه

 


