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مدارج تحصیلی

دزفول . 1352

اهواز . 1354

اهواز . 1364

اهواز . 1368

تهران . 1373

دیپلم ادبی، شهرستان دزفول

کاردانی علوم انسانی، تربیت معلم اهواز

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکرتی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

حوزه های مطالعاتی-تخصصی

زبان و ادبیات فارسی )ادبیات انقالب اسالمی به شکل تخصصی(

تاریخ اسالم به ویژهتاریخ عاشورا

تعلیم و تربیت

برنامه ریزی درسی
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سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی

تدریس در دوره ی ابتدایی، راهنامیی و دبیرستان

تدریس در مراکز تربیت معلم

تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه

تدریس در دوره دکرتی

رسدبیری ماهنامه تربیت وزارت آموزش و پرورش

رسدبیری فصلنامه ی رشد آموزش زبان و ادب فارسی

مسئول گروه زبان و ادبیات فارسی دفرت برنامه ریزی

پژوهشگر منونه ی کشوری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت                                          

نفر اول کتاب سال دفاع مقدس با کتاب سه جلدی »نقد و تحلیل ادبیات منظوم دفاع مقدس«      

کتاب »ماه در آب«، کتاب برگزیده ی سال های 1384 و 1385 در حوزه علمیه قم

استاد راهنام و مشاور حدود 150 پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکرتی

15 سال

6 سال

20 سال )ادامه دارد(

1 سال

10 سال

10 سال )ادامه دارد(

10 سال

سال 1383

سال 1382
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آثار چاپ شده )کتب و مقاالت(

• مشارکت در تألیف 30 جلد کتاب درسی ابتدایی، راهنامیی و دبیرستان و کتاب های راهنامی معلم

• مشارکت در تألیف 30 جلد کتاب کمک درسی ابتدایی، راهنامیی و دبیرستان

• سوگ رسخ، انتشارات تربیت، 1370

   نرث ادبی )منت های ادبی عاشورایی(

   چاپ جدید با اضافات، انتشارات قو، 1374، 1376 )چاپ دوم(

• رسچشمه امید، ستاد اقامه مناز، 1371

   رسوده های شاعران درباره مناز )گردآوری(

• سیصد و سیزده نکته، ستاد اقامه مناز، 1372

   313 نکته درباره مناز )گردآوری و تألیف، برخی نکات از نگارنده(

• در قلمرو راز، ستاد اقامه مناز، 1372

   رسوده های شاعران در باب مناز )دومین مجموعه شعر(

• کرشمه های قلم )گلربگها(، انتشارات رسور )ویژه نوجوانان وابسته به بنیاد بعثت(، 1372

   بخشی از گلربگها که در مجله تربیت به چاپ می رسید، چاپ مجدد با اضافات، نرش انوار، 1374

• روزنه ای به دنیای نوجوانی، نرش رسور )ویژه نوجوانان وابسته به بنیاد بعثت(، 1372

   دنیای نوجوانی، ویژگی ها و...

• نافله باغ، ستاد اقامه مناز، 1372

   سومین مجموعه رسوده های شاعران درباره مناز )گردآوری(

• ادبیات معارص، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، 1373

   مباحثی در باب ادبیات معارص )کتاب درسی تربیت معلم(

• جاده سجاده، ستاد اقامه مناز، 1373-1374

   چهارمین مجموعه شعر درباره مناز )گردآوری(

• حنجره معصوم، نرش قو، 1377 )چاپ ششم(

   مجموعه نرثهای عاشورایی، چاپ اول، 1374

• گلربگ ها )با اضافات(، چاپ نرش قو، 1377
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• گزیده ادبیات معارص )نرث ادبی 1(، انتشارات نیستان، 1378

   مجموعه ای از نرثهای ادبی در موضوعات متنوع

• از غارت بهار، نرش امیدواران، شیراز، 1379

   بیان تحلیل-توصیفی بخش هایی از زیارت ناحیه مقدسه

   در سال 1380 با عنوان »سالم موعود« همراه با زیارت ناحیه و ترجمه آن در انتشارات یاقوت

   قم به چاپ رسید.

• پیوند دو فرهنگ، انتشارات یاقوت، قم، 1380

   بررسی و تحلیل شباهت های فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس

• نقد و تحلیل ادبیات منظوم دفاع مقدس، 3 جلد، نرش پالیزان، 1380

• یادهای سبز )نرث ادبی برای مناسبت ها(، انتشارات قو، 1381

• یک جرعه تشنگی، نرث اسپید، 1381

   مجموعه نرث عاشورایی

   این کتاب، کتاب سال دفاع مقدس در سال 1382 شناخته شد

• دوباره پیامرب، انتشارات انجمن های اسالمی، 1382

   درباره علی اکرب)ع(

• نرث شاعرانه، نرش لوح زرین، 1383

   تحلیل و بررسی نرث شاعرانه

• ماه در آب، انتشارات مدرسه، 1383

   درباره ابوالفضل العباس)ع( 

• پرسه در سایه خورشید )تأمالتی در مقوله های ادب معارص(، نرش لوح زرین، 1385

   چاپ دوم، 1386

• عاشورایی ها، نرش قو، 1386

   چند قطعه ادبی عاشورایی

• سیب و عطش، انتشارات خورشید باران، 1387

   قطعه های ادبی عاشورایی

• روایت عطش و آتش، انتشارات خورشید باران، 1387

   قطعه های ادبی عاشورایی

• غروب بود و تو بودی )مجموعه نرث ادبی(، توسعه کتاب ایران )تکا(، چاپ اول، 1388

• آیینه داران آفتاب، 2 جلد، رشکت نرش بین املللی هدی، 1388

   چاپ چهارم، تابستان 1390

   در این کتاب اصحاب حرضت اباعبدالله با پژوهش و نگارشی نو شناسانده شده اند

• راز رشید، سوره مهر، چاپ چهارم، 1388

   مجموعه شعر عاشورایی از شاعران معارص

• روز دهم2، انتشارات خورشید باران، 1388

   مجموعه سخرنانی های عاشورایی

• آینه در کربالست، نرش قدیانی، 1388

   چاپ سوم، 1389

   پژوهش و نگارشی نو در بازشناخت نهضت عاشورا
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• ادبیات دفاع مقدس، انتشارات بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس، 1389

• چهل روز عاشقانه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1390، چاپ چهارم

   درباره اربعین و شخصیت حرضت زینب )س(

• سفر زندگی، انتشارات مدرسه، 1390

   مقوله های تربیتی و روانشناسانه برای نوجوانان و جوانان

• زباِن ادبیات، انتشارات مدرسه، 1390

   رسمقاله های رشد آموزش زبان و ادب فارسی

• دریچه ای به بهشت کودکانه )مقاله ها و مقوله هایی در حوزه ادبیات کودکان(، انتشارات

  خورشید باران، 1390

• عاشورانگاران )1(، )2( و )3(، انتشارات خورشید باران و مرکز فرهنگی هرنی عاشورای دزفول،

1389-1390  

   پژوهش و تحقیق در منابع، مقاتل و مآخذ عاشورایی

• نگارش 40 مقاله ی علمی در زمینه ی ادبیات، تعلیم و تربیت، دین پژوهی

• پارسی نامه )فارسی عمومی دانشگاه(، انتشارات لوح زرین، 1391، با همکاری جمعی از نویسندگان

   مباحث نظری و شناخت اجاملی گونه های ادبی

• منظومه شهر من، نرش فصل پنجم، 1392

• عاشورانگاران 5 )نقد و بررسی کتاب حامسه حسینی(، نرش خرّم، 1392

• ساحت های مطالعاتی ادبیات انقالب و دفاع مقدس، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی، 1392

• غریبان را غریبان می شناسند، انتشارات نوید شیراز، 1392

• از نتایج سحر )شعر انقالب(، انتشارات سوره مهر، 1393

• فاطمه عاشورا، انتشارات نوید شیراز، 1393

• با عاشوراییان، انتشارات سایه گسرت، قزوین، 1393

   مجموعه سخرنانی 1393-1386

• حسین)ع(، امام و فضیلت و زیبایی؛ انتشارات نوید شیراز، 1394

• عاشورانگاران 6، نرش خرّم، 1394

   بررسی و تحلیل زندگی و قیام مختار

• روز دهم 3، نرش خرّم، 1394

  مجموعه سخرنانی های عاشورایی

• شعر هیئت، انتشارات خیمه، تهران، 1395

• عاشورای شعر، نرش بین امللل، 1395

  بررسی شعر عاشورایی عرص انقالب

• عباس، ایستاده بر قله فضائل، نرش نوید شیراز، 1395

• علی اکرب )به سیام محمد، به سیرت پیامرب(، انتشارات نوید شیراز، 1396

• روز دهم 4، نرش خرّم، 1396

  مجموعه سخرنانی های عاشورایی
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• عضو انجمن علمی اولیا و مربیان ایران

• عضو شورای نویسندگان کتاب مطالعات اجتامعی

• عضو شورای نویسندگان رشد جوان

• عضو شورای نویسندگان مجله ادبیات ماه

• عضو شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی 

• عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

• عضو گروه ادبیات انقالب اسالمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

• مدیر گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

• مدیر تحصیالت تکمیلی )دکرتی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

• مدیر دفرت هرن و ادبیات عاشورایی حوزه هرنی از سال 1394-1393

• عضو شورای مشاوران تربیتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی

• عضو شورای فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

• عضو گروه پژوهشی ادبیات پژوهشگاه بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس

• عضو هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

• رئیس شورای علمی بنیاد دعبل خزاعی

• عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی دزفول

• دبیر علمی جشنواره شعر غدیر بنیاد بین املللی غدیر

• دبیر علمی کتاب ربع قرن دفاع مقدس

• دبیر علمی جشنواره کتاب دفاع مقدس

• عضو هیئت امنای بسیج هرنمندان کشور

• داور ده ها جشنواره و سوگواره ی شعر، داستان، تحقیق و پژوهش و مقاله نگاری

• دبیر علمی کتاب سال عاشورا )جایزه دعبل(

• عضو هیئت علمی جشنواره خاتم )دبیر علمی(

• عضو هیئت امنای بنیاد چهارم خرداد دزفول

سمت ها و عضویت ها
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»کسی می داند چه کند که می داند چه هست.«




