به نام خدا
رويا احمدامرجي
متولد 82 :ارديبهشت -8432تنکابن
استاديار تمام وقت رسمي قطعي و استاديار پايه  22دانشگاه آزاد اسالمي يادگار امام (ره) شهرري
 آدرس ايمیلroyaamraji@yahoo.com :**********************************************************
الف) سوابق استخدامي:
در تاريخ  8473/7/8به عنوان عضو هیئت علمي به استخدام دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن و از
تاريخ  8471/88/8تاكنون عضو هیئت علمي واحد يادگار امام(ره) شهرري ميباشم.
ب) سوابق تحصيلي :
 -1در تاريخ  : 8471لیسانس زبان وادبیات فارسي با کسب رتبه اول
 -2درتاريخ  :8474كارشناسي ارشد زبان وادبیات فارسي
 -3دكتري زبان وادبیات فارسي و کسب رتبه اول
ج) عناوين پايان نامه:
کارشناسي ارشد :تأثیر قرآن و حديث در اشعار خواجوي كرماني
دکتری :شرح و تفسیر لغات و اصطالحات عرفاني در آثار منظوم جامي
د) سوابق تدريس:
در مجموع حدود  24سال تجربه تدريس شامل:
 -1تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي تنکابن از سال  8474تا  8473به عنوان حق التدريس و از سال
 8473تا  8471به عنوان عضو هیئت علمي تمام وقت.
 -2تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام (شهرري) از سال 8471تا كنون به عنوان عضو
هیئت علمي تمام وقت.
-3تدريس در دانشگاه آزاد واحد جنوب از سال  8421تا 8431
-3تدريس در واحد الکترونیکي دانشگاه آزاد اسالمي(مقطع ارشد)
-4تدريس در موسسه غیر انتفاعي صدرا و طاها در تهران از سال  8423الي 8434
-5تدريس در دانشگاه پیام نور تنکابن از سال  8473تا 8471

ه) دروس تدريس شده :
 مقاطع کارداني و کارشناسي شامل :

فارسي عمومي -آيین نگارش وسخنوري -تاريخ ادبیات فارسي -روش تدريس متون فارسي -
دستورتاريخي زبان فارسي -انواع ادبي -سبک شناسي-مباني عرفان وتصوف  -متون نظم:
(غزلیات حافظ -مثنوي مولوي -منطق الطیر عطار -بوستان سعدي -شاهنامه -رودكي وفرخي-
قصائدخاقاني -قصائد ناصرخسرو) و متون نثر(:گلستان سعدي -سیاست نامه وقابوس نامه-
تاريخ بیهقي-كشف االسرار -مرصاد العباد) -انواع ادبي
 مقطع کارشناسي ارشد:

تحقیق در دستور زبان فارسي -نظم فارسي( 8ناصر خسرو وسنايي) مقطع دكتري
-روش تحقیق پیشرفته -كلیات سبکشناسي -ادبیات غنايي

و) سوابق تأليف و تصنيف کتاب:
-1كتاب گزيده چهارمقاله نظامي عروضي -انتشارات دانشگاه آزاد -چاپ اول  8422چاپ دوم
 -8431شابک313-31438-7-3 :
 -2كتاب فارسي پیش دانشگاهي -انتشارات دانشگاه آزاد -چاپ اول  8423چاپ دوم -8422
شابک313-31438-4-1:
-3كتاب گلچین ادبیات فارسي -انتشارات روزبهان(-پنج دوره چاپ شده است) چاپ اول 8421 :
وچاپ پنجم -8423شابک 372-313-2872-22-2 :
-4كتاب فارسي عمومي -انتشارات فردوس -چاپ اول  8431و چاپ دوم -8431چاپ سوم
انتشارات جنگل  -8438چاپ چهارم -8438چاپ پنجم -8434چاپ ششم  -8433چاپ هفتم
 8432شابک 372-313-481-313-4 :
-5برگ هاي بي خزان -انتشارات جاودانه (جنگل)  -چاپ اول-8434-شابک-111-822-412-1 :
372
-6شمیم بوستان -انتشارات راز نهان -زمستان 8433چاپ اول -شابک-372-111-822-771-8 :
چاپ دوم8437 :
-7گزيده قصائد و غزلیات سعدي -انتشارات راز نهان -زمستان 8433چاپ اول -شابک-713-2 :
-372-111-822چاپ دوم8437 :
-8گزيده منطق الطیر عطار -انتشارات راز نهان -مهر  -8432چاپ اول -شابک -332-113-2 :
372-111

 -3تاريخ ادبیات  -8انتشارات راز نهان -مهر  -8432چاپ اول -شابک 372-111-332-111-8 :
 -81تاريخ ادبیات - 8انتشارات راز نهان -مهر  -8432چاپ اول -شابک 372-111-822-117-3 :
 -88تجلي قرآن و حديث در ديوان اشعار خواجوي كرماني -انتشارات بنیاد كرمان شناسي-8432-
چاپ اول -شابک 372-111-1873-43-1 :
 -88منهاجالقراءه  8و  ( 8نثرالقديم والجديد ) -انتشارات حکايت قلم نوين  -چاپ اول -شابک:
372-111-1873-43-1
-84متون ادب فارسي-انتشارات جاودانه جنگل-8431-چاپ اول-شابک -111-822-283-8 :
-372چاپ دوم -8431 :چاپ سوم8437 :
 -83جلوه هاي قرآني در اشعار خاقاني شرواني– -8431چاپ اول-شابک 372-111-332-482-1 :
-82شرح اصطالحات عرفاني مثنوي هفت اورنگ و ديوان اشعار جامي -8431-چاپ اول-
372-111-332-487-3

ز) طرح پژوهشي
 -1طرح پژوهشي :بررسي تطبیقي گزيدههايي از واژهها ،تركیبات ،ضربالمثلها و نکات دستوري
مشترک میان زبان و ادبیات فارسي و عربي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ،با همکاري سركار
خانم دكتر زهرا رفیعي راد8424/7/81 ،
ح) مقاالت
-8بررسي قرآن و حديث در ادبیات فارسي -مجله ذكريا8473-
-8فقر وغنا ازديدگاه امام علي (ع)-فصلنامه علمي-تحقیقاتي پويان شماره -8آذر8423
-4مهرگیاه در ادبیات -فصل نامه علمي-تحقیقاتي پويان-شماره-4اسفند8422
 -3همايش منطقهاي پیوند پارسیان و اعراب در زبان و ادبیات  82 -اسفند ( -8427عنوان مقاله:
قصص و معجزات پیامبران در اشعار خاقاني)
-2پنجمین همايش قرآني صالحون -ارديبهشت ( -8422عنوان مقاله :تأثیر قرآن و احاديث در
اشعار خاقاني)
-1همايش منطقهاي پروين اعتصامي -ارديبهشت (-8423عنوان مقاله :تأثیر قرآن و حديث در
اشعار پروين اعتصامي)
-7دهمین همايش بین المللي ترويج زبان و ادب فارسي 8433دانشگاه محقق اردبیلي-عنوان مقاله:
برنامهريزي زبان فارسي در قوانین تبلیغات محیطي ،چالشها و راهکارها
 -2كنگره بینالمللي زبان و ادبیات  -پانزدهم مهر -8432دانشگاه بینالمللي امام رضا(ع) -عنوان
مقاله :جامي در كسوت منتقدي اجتماعي -نحوه ارائه :سخنراني

 -3كنگره بینالمللي زبان و ادبیات  -پانزدهم مهر -8432دانشگاه بین المللي امام رضا(ع) -عنوان
مقاله :تجلّي آيات قرآن و حديث در ديوان اشعار خواجوي كرماني  -نحوه ارائه :سخنراني
 -81كنگره بینالمللي زبان و ادبیات پانزدهم مهر -8432دانشگاه بین المللي امام رضا(ع) -عنوان
مقاله :ملزومات عشق در اشعار جامي  -نحوه ارائه :پوستر
 -88همايش بینالمللي جامي87-و  82مرداد  -8432دانشگاه آزاد تربت جام -عنوان مقاله :تأثیر
قرآن و حديث در كالم جامي-نحوه ارائه :سخنراني
-88كنگره بینالمللي موالنا پژوهشي -8432/3/83 -تركیه ،قونیه -عنوان مقاله :اشکال گوناگون
كاربرد واژههاي فارسي در عربي و عربي در فارسي -نحوه ارائه :سخنراني -به همراه گواهي نامه به
زبان انگلیسي و همچنین گواهي نامه ) (Certificateشركت در كنگره توسط سازمان جهاني
TÜV SÜDاز كشور آلمان به زبان آلماني و نیز به همراه مکمل ديپلم (ديپلم افتخار اروپايي) از
شوراي اروپا.
 -84نخستین كنگره بینالمللي محتشم كاشاني83 -و  -8432/88/82ايران -كاشان -عنوان مقاله:
رويکرد محتشم كاشاني به قصص و معجزات انبیا با تأكید بر آيات قرآن.
 -83مقاله تطبیق تصوف اسالمي و هندو در اشعار جامي -مجله مطالعات ادبیات تطبیقي جیرفت-
 -ISCشماره  -31زمستان 8432
 -82دوازدهمین گردهمايي بینالمللي انجمن ترويج زبان و ادب پارسي كرمانشاه82 -و 8431/1/81
–ايران -كرمانشاه( دانشگاه رازي) -عنوان مقاله :جايگاه پیران و مشايخ در ديوان اشعار جامي -چاپ
در مجموعه مقاالت.
 -81دومین همايش ملي بازشناسي مشاهیر و مفاخر خراسان –  87مهر -31ايران -مشهد-دانشگاه
فرهنگیان شهید مفتح -عنوان مقاله :بررسي زبان محاوره و زبان عامیانه در اشعار ملک الشعراي
بهار -سخنراني(شفاهي)- -چاپ در مجموعه مقاالت.
 -87كنفرانس ملي رويکردهاي نوين علوم انساني در قرن  81- 88آذر  - 31بازتاب زبان محاوره و
باورهاي عامیانه در «سنگ صبور» صادق چوبک -رامسر
 -82نخستین همايش بین المللي تاريخي فرهنگي جنوب ايران (فارس تاريخي) -بازتاب زبان
محاوره و باورهاي عامیانه در «تنگسیر» صادق چوبک 82 -و  81آذر  -31شیراز
 -83نخستین همايش ملي پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسي81 -و  87اسفند  - 8431ايران-
دانشگاه بیرجند-عنوان مقاله :تجلّي آيات قرآن و حديث در اشعار باباطاهر همداني
-81همايش ملي هزاره بابا طاهر -عنوان مقاله :بررسي احوال و مقامات در دوبیتي هاي بابا طاهر3-و
 81اسفند-31همدان
 -88دومین همايش ملي نگاه نو به ادب عامه خلیج فارس -عنوان مقاله  :بازتاب زبان محاوره در
نمايشنامهي «توپ الستیکي» صادق چوبک 3 -اسفند 31
-88كنگره بین المللي گرامي داشت نظامي گنجهاي( گنجوي) -تجلي آيات قرآن و احاديث در
ديوان اشعار و خمسهي نظامي –  88اسفند 8431

ط) برگزاری کارگاه آموزشي:
 -1برگزاري و تدريس كارگاه آموزشي زبان و نگارش فارسي براي كاركنان دانشگاه آزاد واحد
يادگارامام (شهرري)8422-به مدت  48ساعت.
ی) عضويت در کميته علمي و داوری کنفرانسها :

 عضويت در كمیته علمي و هیئت داوران اولین كنگره سراسري تحول و نوآوري در علوم
انساني -8433/7/41-شیراز

 داوري بخش ادبي ششمین جشنواره ملي دوساالنه نهجالبالغه دانشگاهیان كشور -دانشگاه
آزاد يادگار امام (شهرري)8438-

 عضويت در كمیته علمي اولین كنگره بین المللي موالناپژوهي به عنوان داور- (ISC)-
 -8432/3/83تركیه -قونیه
 عضويت در كمیته علمي دوازدهمین گردهمايي بین المللي انجمن ترويج زبان و ادب
پارسي كرمانشاه به عنوان داور82- (ISC)-و – 8431/1/81ايران -كرمانشاه( دانشگاه
رازي)

 عضويت در كمیته علمي ملي رويکردهاي علوم انساني در قرن بیست و يکم -(ISC)-
رامسر8431-
ک) داوری در مجله های علمي-پژوهشي

 عضويت در كمیته داوري دوفصلنامه علمي  -پژوهشي پژوهشنامه عرفان(تاكنون)

ل) سوابق اجرايي و پژوهشي:

 مديريت گروه رشته زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي شهرري به مدت  8سال
1382 – 1384

 مديريت گروه رشته زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي يادگار امام(ره) شهرري
(دروس عمومي و تخصصي و تحصیالت تکمیلي) از تاريخ  1334/12/1تا كنون.

 عضويت در شوراي پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي(ره) يادگار امام (
شهرري) -از  8432/2/4تا كنون.
م) راهنمايي و مشاوره و داوری پايان نامه
 راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي :
 -8تصحیح و تعلیق نسخه خطي منظوم داستان قمرشاه -دانشگاه آزاد اسالمي يادگارامام(شهرري)
تاريخ8432/88/41:

 -8بررسي زبان محاوره و باورهاي عامیانه در سه اثر صادق چوبک (تنگسیر ،سنگ صبور و انتري كه
لوطیش مرده بود) تاريخ31 /88/82 :
-4بررسي و تحلیل شخصیت هاي ادبي و علمي در نامه هاي عین القضات همداني تاريخ37/1/48 :
 مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي :
 -8مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي با موضوع :بررسي اخالقیات و
اجتماعیات در پانصد غزل صائب تبريزي -دانشگاه آزاد اسالمي يادگارامام(شهرري) تاريخ:
8432/1/81
 -8مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي با موضوع :بررسي تطبیقي سورئالیسم
در(شازده احتجاب) اثر گلشیري و ( خانم داالوي) اثر ويرجینیا ولف  -دانشگاه آزاد اسالمي يادگار-
امام(شهرري) تاريخ 8431/1/81
 -4مشاوره پایان نامه تلمیحات شعر کودک از عهد مشروطیت تا معاصر9911 /6 /91 ،
ن)داوری :
-8داوري در پايان نامه :تبیین نقالي و نقش آن در شناساندن داستانهاي شاهنامه -دانشجو :لیال
لک8432/1/81 -
 -8داوري در پايان نامه :تحلیل ساختاري اشعار نمادين نیما يوشیج ،مهدي اخوان ثالث ،فروغ
فرخزاد -دانشجو :شراره تقي زاده8432/1/83 -
 -4داوري در پاياننامه :بررسي سبک شناسانه تاريخ يزد جعفري و تاريخ سیستان
محمود سیستاني ،تاريخ 8437
ث) احکام تشويقي پژوهشي:

 كسب رتبه سوم پژوهش در گروه علوم انساني -دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار
امام(شهرري)8432 -
 كسب تقدير نامه از جشنواره قرآني شیخ طبرسي -دانشگاه آزاد اسالمي8431-

ض) سخنراني داخل دانشگاه

 سخنراني در دانشکده علوم انساني -اسفند  -8432عنوان سخنراني :تأثیرات متقابل
زبان فارسي و عربي در يکديگر
 عنوان سخنراني« :بازتاب فقر و غنا از منظر امام علي (ع) در نهجالبالغه» -آذر 8431
 آيین دوستيابي در قابوسنامه با تکیه بر كالم موال علي (ع)-آبان37

