
  

  باسمه تعالي

  

  

  مشخصات عمومي

  

  زينب صابرپور: نام و نام خانوادگي

  1361/ 8/ 17: تاريخ تولد

  

   تحصيليسوابق 

  

ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه فردوسي مشهد، سـال   ممتاز دوره دانشجويـ 
1386  

 86-87ي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد سال تحصيلي  آزمون ورودي دوره در اولي  كسب رتبهـ 
 ي زبان و ادبيات فارسي  در رشته

   1384سال  ،ي آمار از دانشگاه فردوسي مشهد التحصيل مقطع كارشناسي در رشته فارغـ 
 ،مشهدي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي  التحصيل مقطع كارشناسي ارشد در رشته فارغـ 

   14/18با معدل  1386سال 
 1392سال  ،ي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد التحصيل مقطع دكترا در رشته ـ فارغ

   .38/18با معدل 
  
  

  :ها نامه پايان

  ؛ دفـاع »بررسي سازوكار قدرت در رمان شـازده احتجـاب  «ي كارشناسي ارشد به عنوان  نامه ـ پايان
  .20ي  با نمره 1386 شده در شهريور ماه

مـاه   ؛ دفـاع شـده در آبـان   »1367ـ   1357تصوير زنان در رمان فارسي «ي دكترا با عنوان  نامه ـ پايان
  .75/19ي  با نمره 1392

  

  



   سوابق پژوهشي
  

  :هاي پژوهشي طرح
، پژوهشـگاه  »1385 -1357نقد و بررسي جريان ديني در رمـان فارسـي   «مجري طرح پژوهشي  ـ 

  1391-1390و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي،  علوم انساني
، پژوهشگاه علـوم  »1385 -1357بررسي و تحليل ادبيات داستاني سياسي «همكار طرح پژوهشي  ـ

  1390انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي، 
 ، پژوهشگاه علوم انساني و»هاي جهاني در شاهكارهاي ادبيات فارسي پيام«ـ همكار طرح پژوهشي 

  1390مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي، 
، جهاد دانشـگاهي واحـد مشـهد،    »آمايش سرزميني استان خراسان رضوي«ـ همكار طرح پژوهشي 

1389   
، »ارزيابي دروني گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهدطرح «ـ همكار طرح پژوهشي 

  1387دانشگاه فردوسي مشهد، 
  

  

  :مقاالت علمي و پژوهشي
، پذيرفتـه شـده جهـت    »ي فلسفه سياسي فمينيسـم  نقد و بررسي كتاب دو جستار درباره«ي  ـ مقاله

، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     ي انتقـادي  پژوهشـنامه ي علمي ـ پژوهشي   چاپ در نشريه

  فرهنگي
، پذيرفتـه شـده جهـت چـاپ در     »بـاغ بلـور  پيوندهاي گفتماني و تصوير زنان در رمـان  «ي  ـ مقاله

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصري علمي ـ پژوهشي  نشريه
منتشـر شـده    ،»جنس دوم به عنوان مبنايي نظري براي تحليل فمينيستي ـ انتقادي گفتمان «ي  ـ مقاله

  1393 ، بهار184ي  ـ پژوهشي جستارهاي ادبي، شماره  ي علمي نامه در فصل

ـ    ي علمـي  نامـه  ، منتشر شده در در فصل»رازهاي سرزمين منبازنمايي جنسيت در رمان «ي  ـ مقاله
  1392، تابستان 23ي  ، شماره6ي  پژوهشي نقد ادبي، دوره

، سـال  نقـد ادبـي   پژوهشـي  ـ  علمي ي نامه فصلمنتشر شده در » ماليستي داستان كوتاه ميني«ي  ـ مقاله
  1388بهار ي پنجم،  دوم، شماره

پژوهشـي  ـ  ي علمـي  نامـه  دوفصلشده در  منتشر، »روابط قدرت در رمان شازده احتجاب«ي  ـ مقاله
  .1388، بهار 12ي  شماره، )نژاد مشترك با دكتر محمدعلي غالمي(پژوهش زبان و ادبيات فارسي



ي پژوهشـ ـ  ي علمـي  منتشـر شـده در نشـريه    ،»هـاي شخصـيتي زنـان در مثنـوي     ويژگـي «ي  مقالهـ 
، )نژاد مشترك با دكتر محمدعلي غالمي(ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده

   1387، بهار 23ي  شماره
  

  

  :ها همايش

، در همايش »ي زبان و ادبيات فارسي هاي فراگيري هميارانه در رشته كاربرد روش«ي  ي مقاله ارائهـ 

   1386 ،ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطباييي زبان و  بايدها و نبايدها در رشته
، در »ي زبان و ادبيات فارسي هاي فراگيري هميارانه در رشته كاربرد روش«ي  ي مقاله ـ چاپ چكيده

، دانشگاه عالمه طباطبايي، ي زبان و ادبيات فارسي چكيده مقاالت همايش بايدها و نبايدها در رشته
  1386اسفندماه 

، در همـايش دانـش و خـرد    »هـا در داسـتان رسـتم و اسـفنديار     دگرديسي نقـش « ي ي مقاله ارائهـ 
   1387فردوسي، دانشگاه فردوسي مشهد، 

خالصـه مقـاالت   ، در »ها در داسـتان رسـتم و اسـفنديار    دگرديسي نقش«ي  ي مقاله ـ چاپ چكيده
   1387، ارديبهشت ماه ، دانشگاه فردوسي مشهدهمايش دانش و خرد فردوسي

، در همـايش ملـي نقـد ادبيـات     »بـاغ بلـور  پيوندهاي گفتماني و تصوير زنان در «ي  مقاله ي ـ ارائه

  1392داستاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اسفند 
ي پژوهش دانشگاه فردوسي مشهد،  در جلسات هفته» ادبيات به مثابه گفتمان«ـ سخنراني با موضوع 

1388.  
، پژوهشـگاه  »هاي ديني در دهه اول و سوم بعد از انقالب تطبيقي رمانبررسي «سخنراني با عنوان ـ 

  .1392علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي، اسفندماه 

  

  

  :هاي تخصصي شركت در كارگاه
   1386شناسي،  ، قطب علمي فردوسي»ويرايش«ي  روزه شركت در كارگاه سهـ 

    1387، دانشگاه فردوسي مشهد، »عمومي روش تدريس فارسي«شركت در كارگاه تخصصي ـ 
، دانشـگاه  »هـاي آموزشـي و پژوهشـي    گروهدروني و بيروني  ارزيابي«اه آموزشي شركت در كارگـ 

  1389فردوسي مشهد، 



  1390، دكتر اميرعلي نجوميان، »هاي روايت نظريه«ي آموزشي  ـ شركت در دوره
  1391دكتر مسعود عليا،  ،»هرمنوتيك؛ نظريه و روش«آموزشي  ي ـ شركت در دوره

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتمـاعي،  »و مديريت بحران پژوهي آينده«ـ شركت در كارگاه 
1393  

  

  

  :ها ارزيابي

   .ي علمي ـ پژوهشي نقد ادبي، دانشگاه تربيت مدرس ـ ارزيابي مقاالت جهت چاپ در مجله
ي جسـتارهاي ادبـي، دانشـگاه فردوسـي     ي علمي ـ پژوهش  ـ ارزيابي مقاالت جهت چاپ در مجله

  .مشهد
ي علمي ـ پژوهشي ادبيات پارسي معاصر، پژوهشگاه علـوم    ـ ارزيابي مقاالت جهت چاپ در مجله

  .انساني و مطالعات فرهنگي
. ي علمـي ـ پژوهشـي پـژوهش زبـان و ادبيـات فارسـي        ـ ارزيابي مقاالت جهت چـاپ در مجلـه  

  .ماعي جهاد دانشگاهيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجت
  ، بجنوردمقاالت جهت شركت در نهمين همايش انجمن ترويج زبان فارسيـ ارزيابي 

  

  

  :سوابق آموزشي

  
  :، شامل دروس زير1389تا دي  1396در دانشگاه فردوسي مشهد، از مهر تدريس ـ 

 ) نثر(ادبيات معاصر
 فارسي عمومي

  :، شامل دروس زير1391تا  1388از  )غيرانتفاعي(تدريس در دانشگاه تابران ـ 

  نگارش و دستور زبان فارسي
  نگارش و ويرايش

  )نظم و نثر(ادبيات معاصر 
  فارسي عمومي

  :، شامل دروس زير1393ـ تدريس در دانشگاه پيام نور، واحد پرديس، از مهر 
  )كارشناسي ارشد(آشنايي با ادبيات انقالب اسالمي 



  )ناسي ارشدكارش(هاي تاريخي و مذهبي  حماسه
  

  :مواردساير 

  

ـ عضو شوراي علمي گروه زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي     
  1393جهاد دانشگاهي، از ارديبهشت ماه 

ي پژوهش زبان و ادبيات فارسـي، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      نامه ـ دستيار علمي سردبير در فصل
  .22و  21هاي  دانشگاهي، شمارهمطالعات اجتماعي جهاد 

ي زبان و مطالعـات ترجمـه، جوانـان و مناسـبات      نامه پژوهشي فصلـ  هاي علمي ـ ويراستاري مجله
  .ي سياست نظري، پژوهش زبان و ادبيات فارسي نسلي، توسعه

انتشـارات دانشـگاه   : ، مشـهد  ي بيهقـي  يادنامهدر  منتشر شده ـ مترجم و ويراستار مقاالت انگليسيِ

  .1386فردوسي مشهد، 
 .ـ همكاري با معاونت فرهنگي و پژوهشي جهاد دانشگاهي مشهد به مدت شش سال

 همكاري پژوهشي با پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيـ 

گروه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي جهـاد دانشـگاهي، از         ي علوم انساني در ـ عضو شاخه

  1392مردادماه 
  هاي انگليسي، فرانسه و عربي ـ تسلط به زبان

  
 


