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 (1386-1389تهران )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ـ 
 های عامیانه در عصر قاجار   پردازیها و قصهادبیات داستانی بر بنیاد نقل :نامهعنوان پایان

 (  1383-1386کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی )ـ 
 نوشتۀ هوشنگ گلشیري احتجاب شازدهنامه: تحلیل و بررسي رمان عنوان پایان

 ( 1379-1383کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران )ـ 
 

 های علمیو رتبه هاجايزه
نامۀ تقدیری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، مقطع کارشناسی ارشد، سازمان انتشارات جهاد برندۀ پایانـ 

 1386دانشگاهی، 
(، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1386شناسی ارشد )آموختۀ رتبۀ نخست مقطع کاردانشـ 

 فرهنگی
 (، دانشگاه تربیت معلم تهران1383آموختۀ رتبۀ نخست مقطع کارشناسی )دانشـ 

 
 های کاریفعاليت

 .تا کنون( 1391شناسی، دانشگاه صنعتی شریف )از شهریور ها و زبانعضو هیئت علمی مرکز زبانـ 
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، «های نگارشی به فارسیمهارت»، «ادبیات معاصر ایران» ،«آشنایی با ادبیات فارسی»درسی  تدریس واحدهای
 .«آشنایی با آیین نگارش علمی»

 .1398تا  1395. از گذاری عمومیفصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستـ ویراستار 
 . 1396تا مهر  1395آموزی. از مهر ـ عضو کمیتۀ المپیاد ادبی دانش

و  1395آموزی )در دورۀ تابستانی المپیاد ادبی دانش« ادبیات داستانی ایران»واحد درسِی تدریس ـ 
1396.) 

 .(1391تا شهریور  1390گروه تصحیح متون، فرهنگستان زبان و ادب فارسی )از خرداد  ـ پژوهشگر
تربیت معلم تهران (، دانشگاه 1390تا  1387تهران ) در دانشگاه« زبان و ادبیات فارسی»تدریس درس ـ 
 .(1388تا  1387ج )( و دانشگاه آزاد واحد کر1390تا  1387)

 
 ی پژوهشیکارها
 کتاب

تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه  آشنایی با زبان و ادبیات فارسی.ـ سّیدان، مریم و سعید رحیمی. 
 . 1398صنعتی شریف. 

ت علمی دانشگاه صنعتی تهران: مؤسسۀ انتشارا .آشنایی با آیین نگارش علمی و اداریسّیدان، مریم. ـ 
 (1398)چاپ دوم:  1396چاپ اول:  شریف.

 
 مقاله
علمی  مجالتالف(   

بررسی دالیل هبوط آدم از بهشت در متون تفسیری، عرفانی و دیوان شاعران مشهور »ـ سّیدان، مریم. 
 . )دارای گواهی پذیرش چاپ(. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه خوارزمی«. فارسی تا قرن هشتم هجری

. سال نقد ادبی ۀفصلنام«. الملک طوسیاسلوب روایت در سیرالملوک خواجه نظام»ـ سّیدان، مریم. 
 . 115-81. صص 1397. زمستان 44. شمارۀ 11
ۀ ادب دوفصلنام«. در متون ادبی و تاریخی فارسی تا قرن هشتم پروانه دیوانیاصطالح »سّیدان، مریم. ـ 

 . 96-77. صص 1397. زمستان 21. شمارۀ پیاپی 8. سال فارسی



«. های غالمحسین ساعدیپریش در داستانرنجور و روانهای روانشخصیت»ـ سّیدان، مریم. 
 . 185ـ169. صص 1396. بهار و تابستان 19. شمارۀ پیاپی 7. سال ۀ ادب فارسیدوفصلنام

. شمارۀ 2. سال نامۀ ادبیات انقالب(نگستان )ویژهنامۀ فره«. نقد و بررسی پرسمان یاد»سّیدان، مریم. 
 .212ـ197. صص 1395. زمستان 3پیاپی 

مجلۀ دانشکدۀ  «.یامیر داد: منصبی دیوانی در تعدادی از متون تاریخی و ادبی فارس»ـ سّیدان، مریم. 
 .113-91. صص 1395بهار و تابستان . 80شمارۀ . 24سال . ادبیات دانشگاه خوارزمی

فصلنامۀ مطالعات راهبردی «. چند پیشنهاد سیاستی در حوزۀ زبان فارسی» سّیدان، مریم.ـ 
 .227-213. صص 1395. زمستان 2. شمارۀ 1. سال گذاری عمومیسیاست

مجلۀ «. شجاع نوشتۀ هوشنگ مرادی کرمانیخوانش روانشناختی داستان اسماعیل »ـ سّیدان، مریم. 
 . 132-116. صص 1393. پاییز و زمستان 77شمارۀ  .22سال  .ات دانشگاه خوارزمیدانشکدۀ ادبی

. 1. سال دو فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه«. آمیز نقال قصۀ امیر ارسالنهویت ابهام»ـ سّیدان، مریم. 
 .174-157. صص1392. پاییز و زمستان 2شمارۀ 

اثر  حکایت پیر و جواننویسی در ایران )تحلیلی بر های رماننخستین نشانه»ـ سّیدان، مریم. 
. 1390. بهار و تابستان 48. شمارۀ 9. دورۀ جدید. سال دو فصلنامۀ آینۀ میراث. «شاه قاجار(ناصرالدین

 .188-167صص 
مجلۀ دانشکدۀ  .«تحلیلی ساختگرایانه بر قصۀ امیرارسالن» مریم سّیدان. نژاد، علیرضا وحاجیانـ 

 .70-45. صص 1389. بهار 67رۀ . شما18. سال ادبیات دانشگاه تربیت معلم
 «.های غالمحسین ساعدیبازتاب رئالیسم جادویی در داستان»مریم سّیدان. پورنامداریان، تقی و ـ 

 .64-45. صص 1388. بهار 64. شمارۀ 17. سال ادبیات دانشگاه تربیت معلم تهران دانشکدۀ مجلۀ
. 1. سال فصلنامۀ نقد ادبی .«گلشیری اباحتجشازدهتحلیلی ساختگرایانه بر رمان »سّیدان، مریم. ـ 

 .82-53. صص 1387زمستان . 4شمارۀ 
 
 

 هادانشنامهب( 
. 7. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جلد دانشنامۀ زبان و ادب فارسی«. هانامهفتوت و فتوت»ـ 

1397. 



 . 1397. 7. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جلد دانشنامۀ زبان و ادب فارسی«. صد پند»ـ 
 . 1395. 5زبان و ادب فارسی. جلد تهران: فرهنگستان . دانشنامۀ زبان و ادب فارسی «.نقالی»ـ 
. 5ران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جلد ته. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی«. آفریِن گوهرتاجنوش»ـ 

1395 . 
 . 1395. 5ران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جلد ته. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی «.میر نوروزی»ـ 
 .1391 .4 لدجان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهر. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی«. عوفی، محمد»ـ 
 

- Rezaei, Saeed and Maryam Seyedan, "Mahmud, Ahmad", Encyclopedia 

Iranica, online edition, 2015, available at: 

http://www.iranicaonline.org/articles/mahmud-ahmad# 

 
 

 پ( ديگر مجالت
. 1399خرداد  تا . فروردین3ـ1. شمارۀ 25جهان کتاب. سال «. داستان یا روایت ادبی؟»سّیدان، مریم. ـ 

 . 29-26صص 
 مردادتا  . خرداد5ـ3. شمارۀ 23. سال جهان کتاب«. مبانی فکری و هنری گلستان»سّیدان، مریم. ـ 

 . 51-48صص . 1397
های منتشرشده برای تدریس مشکالت فارسی عمومی: نگاهی به برخی از کتاب»سّیدان، مریم. ـ 

 . 92ـ77. صص 1395. پاییز 7. شمارۀ 2. سال نقد کتاب ادبیات«. فارسی عمومی
های غالمحسین ساعدی به طاهره نامهجفا در حق ساعدی )نگاهی به کتاب »سّیدان، مریم. ـ 

 .127-126 ص. ص1392مهر  13. نامۀ آسمانهفته«. (گرانیکوزه
. 6. سال دو ماهنامۀ گزارش میراث«. آداب الملوک متنی از قرن هفتم السیر فیحدایق»سّیدان، مریم. ـ 

 .127-122. صص1391. آذر و اسفند 6-5شمارۀ 
 .281. ص1391. اردیبهشت 21.  شمارۀ 3. سال مجلۀ مهرنامه «.جای خالی شاعر»سّیدان، مریم. ـ 
پاییز و . 36ـ35. شمارۀ 9سال . فصلنامۀ فرهنگ مردم «.نقاالن درباری عصر قاجار»سّیدان، مریم. ـ 

 .189-177 ص. ص1389زمستان 



مجلۀ . «نوشتۀ مسعود جعفريسیر رمانتیسم در ایران معرفی و بررسی کتاب »سّیدان، مریم. ـ 
 .50. ص1386دی تا اسفند  .226-224شمارۀ . کتابجهان

شمارۀ . کتابمجلۀ جهان .«نوشتۀ محبوبه میرقدیري و دیگراننقدی فمینیستی بر رمان »سّیدان، مریم. ـ 
 . 12-11. صص 1386آبان و آذر . 222-223

فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات «. گلشیری احتجابشازدهختی بر رمان نقدی روانشنا»سّیدان، مریم. ـ 
 .76-57ص ص. 1386. بهار 3شمارۀ  .1. سال دانشگاه قم

مجلۀ  .«نوشتۀ فرخنده آقایي از شیطان آموخت و سوزاندنقد و بررسي رمان »سّیدان، مریم. ـ 
 . 33-32صص  1386اردیبهشت و خرداد . 217-216شمارۀ . کتابجهان

. کتابمجلۀ جهان. «پدس )نویسندۀ ایتالیایي(نقد و بررسي آثار داستاني آلبا دسس»سّیدان، مریم. ـ 
 .20-18. صص 1385آذر  .213-212شمارۀ 

 .«)دربارۀ زندگي و شعر شهریار( نوشتۀ مریم مشرف مرغ بهشتينقد و بررسي کتاب »سّیدان، مریم. ـ 
 .21-20. صص1384بهمن  .202شمارۀ  .کتابمجلۀ جهان

کتاب ماه ادبیات و  90)پاسخ به نقد دکتر محمد دهقانی در شمارۀ « اسطوره نه، رمان»سّیدان، مریم. ـ 
. صص 1384اریبهشت  .91شمارۀ  .کتاب ماه ادبیات و فلسفه (.«اسطوره یا رمان؟»فلسفه با عنوان 

126-129 . 
. شمارۀ مجلۀ زنان. «نوشتۀ فرخنده آقایيگچی هايگربهنقد و بررسي مجموعه داستان »سّیدان، مریم. ـ 

 .73-72 صص 1383 .112
 21. روزنامۀ شرق. «نوشتۀ محمد محمدعلی قصۀ تهمینهنقد و بررسی رمان »سّیدان، مریم. ـ 

 .29 ص. 1383اردیبهشت 
 

 تصحیح
تهران: فرهنگستان زبان و ادب  .رالّسیحدایق ا و مریم سّیدان.اسدنی پارسانسب، محمد، معصومه

 .1394 .فارسی
 
 

 



 داوری مجالت علمی
 فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم تهران(

 فصلنامۀ ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 دو فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، دانشگاه تربیت مدرس

 فصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدو 
 فصلنامۀ ادبیات انقالب اسالمی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 
  پژوهشی هایزمينه
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 ادبیات عامیانه

 نقد ادبی
 نگارش و ویرایش

 


