ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۸۶

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب

ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۸۸

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۹۵

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری

ﭘﺎﯾﻪ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﻫﻮاز
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﺎی ادﺑﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﺮم ﻫﻔﺘﻮاد در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺰون ﻣﺘﻨﯿﺖ
ژﻧﺖ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﮔﺬرﮔﺎه اﺑﺮﯾﺸﻢ.۲۳ ۲ ۱۳۹۸،
 .۲ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﺳﺘﺎن رﻓﺘﻦ ﮐﯿﮑﺎوس ﺑﻪ آﺳﻤﺎن در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ و دﯾﻨﮑﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺰون ﻣﺘﻨﯿﺖ
ژﻧﺖ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ.۲۲ ۱۰ ۱۳۹۶،
 .۳ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﯾﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ داﺳﺘﺎن دﯾﺪار اﺛﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد،ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠّ ﯽ داﺳﺘﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻨﻮب۱۲ ۱۳۹۵،
.۲۰
 .۴ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ادﺑﯽ در اﺷﻌﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦ ﭘﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ،ﻫﻤﺎﯾﺶ
ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎرﺳﯽ.۲۰ ۱۰ ۱۳۹۵،
 .۵ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ دﮔﺮ ﻣﺘﻨﯿﺖ ژﻧﺖ،ﻣﺘﻦ ﭘﮋوﻫﯽ
ادﺑﯽ.۲۰ ۰۹ ۱۳۹۵،
 .۶ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﺟﺴﺘﺎری در ﮔﺰارش ﻓﺮدوﺳﯽ از اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.۲۳ ۰۲ ۱۳۹۵،

ﺻﺎﻓﯽ،ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ وﻃﻦ و آزادی در ﺷﻌﺮ اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ
 .۷ﺣﺎﻣﺪ
ّ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ.۲۰ ۸ ۱۳۹۳،
 .۸ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﺧﻮاﻧﺶ ﻓﺰون ﻣﺘﻨﯽ ﺧﻄﺒﻪ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ در ﮐﻮﻓﻪ،ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠّ ﯽ ﺷﮑﻮه ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ.۲۵ ۱۰ ۱۳۹۳،
ﻣﺘﻨﯿﺖ
 .۹ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ داﺳﺘﺎن اﺳﮑﻨﺪر در رواﯾﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ و اﺑﻦ ﻣﻘﻔّ ﻊ ﺑﺮا اﺳﺎس ﻓﺰون
ّ
ژﻧﺖ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺮی.۲۳ ۰۲ ۱۳۹۲،
 .۱۰ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻣﺘﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﯿﻮﻣﺮث
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮدوروف،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﻨﯽ،ﻣﺸﻬﺪ.۲۳ ۰۲ ۱۳۹۱،
 .۱۱ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﻄﻮره ﮐﯿﻮﻣﺮث در رواﯾﺖ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮدوﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﻨﯽ.۲۳ ۰۲ ۱۳۹۱،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮان،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻓﺮدوﺳﯽ در داﺳﺘﺎن اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ادب ﺣﻤﺎﺳﯽ.۳۰ ۹ ۱۳۹۵،
 .۲ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮان،ﺑﺮرﺳﯽ داﺳﺘﺎن ﮐﯿﻮﻣﺮث در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﯿﺮاﻟﻤﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺰون
ﻣﺘﻨﯿﺖ ژﻧﺖ،ﻣﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.۲۰ ۰۱ ۱۳۹۵،
 .۳ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮان،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﻄﻮره ﻫﻮﺷﻨﮓ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺧﺪای ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺰون ﻣﺘﻨﯿﺖ
ژﻧﺖ،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.۲۰ ۵ ۱۳۹۳،

