
 دکتر بهادر باقري

 
 1379دکتري زبان و ادب فارسی، دانشگاه تربیت مدرس: 

 "نقد و بررسی شیوة شرح نویسی در شرح هاي دیوان حافظ"عنوان رساله: 

 1373کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی، دانشگاه تربیت معلم: 
 "کشوادگان در تاریخ و حماسه"نامه: عنوان پایان

 1370کارشناسی زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران: 

 1365دیپلم علوم تجربی، دبیرستان امام خمینی، اقلید: 

 هاي مطالعاتی:حوزه 
 ادبیات عامه، ادبیات معاصر، ادبیات داستانی، ادبیات جهان، حافظ پژوهی

  

 تدریس در دانشگاه هاي ایران و خارج از کشور سابقۀ

 1373ات فارسی در دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق) از سال . تدریس زبان و ادبی1

 1387تا  1385هاي اوکراین از سال . تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه2

 1393تا مرداد  1391. تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ملی بوگوتا (کلمبیا) از مرداد 3

  

 خارج از کشور:تدریس زبان و ادبیات فارسی در 

دورة بازآموزي زبان و ادبیات فارسی براي استادان (  1383/7/10  تا 1383/6/26. بنگالدش، داکا، (دو هفته) رایزنی فرهنگی ایران، 1
 و دانشجویان این رشته).

ن به دانشجویان و تدریس شعر معاصر ایرا( 1388/12/17تا  1388/12/3. ارمنستان، ایروان، (دو هفته) رایزنی فرهنگی ایران، 2
 معلمان زبان فارسی ارمنستان)

 هاي شرقی، خاچاطوریان.، در دانشگاه هاي شفچنکو، ملی کی یف، زبان1387تا مهر  1385یف، (دو سال) از مهر . اوکراین، کی3

 ، در دانشگاه ملی کلمبیا.1393تا مرداد  1391. کلمبیا، بوگوتا، (دو سال)، از مرداد 4



  

 اي به دست آمدة علمیهجوایز و رتبه

 1393. استاد نمونۀ دانشگاه در سال 1

 1393. پژوهشگر نمونه در سطح دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در سال 2

 1395. استاد برتر دانشگاه خوارزمی در عرصۀ فعالیت هاي بین المللی (تدریس زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور) 3

 1387. دریافت تقدیرنامه و جایزه از مرکز حافظ شناسی شیراز براي کتاب فرهنگ شرح هاي حافظ در سال 4

  

 اي:تجریبات شغلی و حرفه

 1394مهر  22. مدیر حوزة ریاست و روابط عمومی دانشگاه خوارزمی از 1

 1384تا  1381. رییس کتابخانۀ مرکزي دانشگاه خوارزمی از 2

 1393در سال ») در بارة شعر«. داور جشنوارة بین المللی شعر فجر (بخش کتاب هاي 3

 . مدیر اجرایی انجمن دوستداران حافظ (دفتر تهران)4

 1372. رییس روابط عمومی دانشگاه شاهد در سال 5

 1394در سال ») در بارة شعر«. داور جشنوارة بین المللی شعر فجر (بخش کتاب هاي 6

  

 ايي حرفههاعضویت

 تاکنون. 1390دانشگاه تربیت مدرس از سال » پژوهشهاي ادبی«. عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ علمی پژوهشی 1

 1393دانشگاه خوارزمی از سال » زبان و ادبیات فارسی«. عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ علمی پژوهشی 2

 1393ز سال دانشگاه خوارزمی ا» مطالعات و تحقیقات ادبی«. عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ 3

 1389. عضو هیأت مدیرة انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی از سال 4



 . عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.5

 . عضو انجمن نقد ادبی ایران.6

 . عضو شوراي راهبردي گسترش زبان و ادبیات فارسی در حوزة آمریکاي التین در بنیاد بین المللی سعدي.7

 سیاست گذاري مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی.. دبیر کمیتۀ 8

 . عضو هیأت مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه خوارزمی.9

  

 نامه دانشگاهی:ي رساله و پایانراهنمایی و مشاوره

 هاي دکتري:راهنمایی رساله

و فریبا وفی، براساس نظریه هاي  تحلیل روانشناختی شخصیت هاي داستانی حسین سناپور، زویا پیرزاد«. شهرزاد محمدزاده: 1
 »شخصیت آدلر، یونگ و فروم

 "فراداستان در ادبیات داستانی ایران و جهان". فاطمه دژبان: 2

 دایک و میشل فوکو )هاي ایرانی منتخب یک قرن اخیر (با رویکرد انتقادي نظریه ونکاوي انتقادي سفرنامهگفتمان". مژگان دیباج: 3

 "تحلیل و بررسی شرح هاي عرفانی بر دیوان حافظ از آغاز تا امروز". فتح اهللا آسترکی: 4

 ي دکتري:ي رسالهمشاوره 

هاي نسخه خطی هزار و یک شب قاجاري کاخ گلستان با تکیه ها و نگارهشناختی تطبیقی داستانتحلیل نشانه". نفیسه عبدالبقایی: 1
 بر جلد اول.

 "گفتمانی خاطرات آزادگان دفاع مقدس بررسی و تحلیل روایی و"ین: . سهیال علی2

 "تحلیل نظام زیباشناسی و بالغی اشعار نیمایی اخوان". شیرین صادقی: 3

 "هاي اخالقی و تعلیمی در حکایتهاي تمثیلی مثنوي معنوي و افسانه هاي الفونتنبررسی تحلیلی درونمایه". مهدي خالقی: 4

 نامه کارشناسی ارشد:راهنمایی پایان 

 »سفر در تصوف«ابراهیمی پرگو: . اکرم 1



 »رئالیسم جادویی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی معاصر ایران«. محسن وثاقتی جالل: 2

 »کاربرد اصطالحات شرعی در خلق مضامین عاشقانه در غزل هاي خواجوي کرمانی«. صدیقه مهرانفر: 3

 »چیستی و کارکرد ادبیات (تحقیق و ترجمه)«. حسین صادقی فرد: 4

 »نوستالژي در شعر دورة بازگشت ادبی«. حامد ابراهیمی: 5

 »مقایسۀ سبکی پنجاه عزل بابافغانی و حافظ«. زهرا محرابی: 6

 "ها، همنوایی ارکستر چوبها و سلوكي ادریسیپردازي در سه رمان خانهشخصیت و شخصت". علی محمد حیرانی: 7

 ي کارشناسی ارشد:نامهي پایانمشاوره 

 »زندگانی و شعر مسعود سعد سلمان (ترجمه و تحقیق)«ایانی چاووشی: . لیال آق1

 »انقالب از بعد رمان در زن شخصیت گیري شکل در  عوامل جامعه شناختی«. کارولینا راکوویتسکا: 2

 »وصف معشوق در غزل کالسیک (سعدي) و شعر معاصر (شاملو)«. طاهره رضایی : 3

 »شعر شفیعی کدکنیسنت و نوآوري در «. نفیسه مرادي: 4

 »الفونتن و تأثیر فابل هاي وي بر ادبیات مشروطه«. زهرا کاظمی: 5

 ،»تحلیل مقایسه اي حکایاتی از مثنوي با نمونه هاي پیشین«. نرجس نیکانفر: 6

 »مرگ اندیشی در اشعار فروغ فرخزاد، سهراب سپهري و قیصر امین پور«. زینت رضایی رستاقی: 7

 »مقایسۀ سبک غزل انوري و سبک غزل سعدي«: . فهیمه شاهرخ حسینی8

 "بازتاب هنرهاي تجسمی در ادبیات داستانی معاصر". آسیه عزیزي: 9

 "شخصیت و شخصیت پردازي در رمانس سمک عیار امیرارسالن اسکندرنامه". نجمه مهاجر: 10

  

 

 



 

 

 مقاالت و کتب

 هاي آماده انتشار:کتاب

  هاي پهلوانی ایران. افسانه1
 ).مدرس تربیت دانشگاه استاد ذوالفقاري، حسن دکتر با(

 ي حافظ)هاي من در بارهها ( مجموعه مقاالت و سخنرانی. حافظانه2

 . تاریخ شفاهی دانشگاه خوارزمی3

 هاي منتشرشده:کتاب 

 1390شهرزاد (اولین مجموعۀ شعر)، تهران، سخنوران، . شهر بی1

 1390هاي اوکراین (تحقیق و ترجمه)، تهران، سخنوران، . افسانه2

 1390نگرم (شعر اوکراین، تحقیق و ترجمه)، تهران، ثالث، . چون به چشمانت می3

 1387هاي حافظ، تهران، امیرکبیر، . فرهنگ شرح4

 1394ر، . عشق انگار اختراع من است (دومین مجموعۀ شعر: سه گانی ها)، اصفهان، گفتمان معاص5

 


	مقالات و کتب

