
 زندگی نامه

 داراي ليسانس ادبيات انگليسي از دانشكده دماونددر تهران .  1332ماه  منصوره شريف زاده. متولد شانزدهم دي

 .(1359) دانشگاه تهران زو فوق ليسانس ادبيات تطبيقي ا (1355)

، پس  شتره دکتري نداايران دوا از آنجا که رشته ادبيّات تطبيقي در امّ است. دانشگاه )استاديار( او عضو هيئت علمي

وي عضو هيئت علمي  .استادياري دانشگاه ارتقاء يافت مرتبةالزم و ارائه رساله دکتري به از کسب امتيازات علمي 

 و اکنون، بازنشسته شده است. هلوم انساني و مطالعات فرهنگي بودعپژوهشگاه 

و  (1362-1359)او سه سال به تدريس ادبيات فارسي و زبان انگليسي در دبيرستانهاي پايتخت چنين، هم

 و سپس به مدت سه سال در دفتر کمك آموزشي (1361) پرداخته شهيد شرافت نويسي در مرکز تربيت معلمداستان

را به عهده  مينلّمع و آموزانبررسي آثار هنري دانشمرکز  سرپرستي ،اي وزارت آموزش و پرورشهکتابخانه و امور

او عضو در ضمن،  .در دانشگاه  هنر به تدريس درس داستان و نقد داستان پرداخته است و (1365-1362) داشته

 .بوده استشوراي ويرايش پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي 

نويسي را به طور آن داستان زدر مجلة ادبي سخن چاپ شد. پس ا 1356لين داستان او، تخت نام دارد که در سال اوّ

، با 1379سال  زمند است و اد و بررسي آثار داستاني نيز عالقهـي به نقـنويسالوه بر داستانـدنبال کرد. او ع جدّي

 د.نپردازنويسان ميبه نقد و بررسي آثار داستان ،نويسانجمعي از داستان

« اعتصامي پروين» جايزة 1383 در و« ر نسكافهعط»داستان را براي مجموعه « يلدا» جايزة سهمي از 1381وي در 

 دريافت کرد.« چنار دالبتي»را براي رمان 

همچنين، در نخستين جشنواره تجليل از برگزيدگان شهر تهران، به عنوان نفر اول در حوزه ادبيات شناخته شده 

 (1384است. )مرداد 

 ترجمه و چاپ شده است. ديگر، داستانهاي او به زبانهاي  در ضمن

 

 كتب

 .1397تهران: افراز،  .اند، گور ويدال و ام. جري ويسترجمة ديدار از يك سيارة کوچك و والدين آدم -1

. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و )از مجموعة سفينة تبريز( «ظهيرالدين فاريابي»تصحيح ديوان   -2

 مطالعات فرهنگي، زير چاپ.

 .1392اشباح )از نويسندگان جهان(. تهران: نشر قطره. ترجمة خانة  -3

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  ؤلف: حمداهلل مستوفي.تصحيح ظفرنامه )جلد دهم: دوره ايلخانان(. م -4

 .1388مطالعات فرهنگي، 
 و چاپ سوم: 1387 )چاپ دوم: .1386دختران گيتي )مجموعه داستان(. چاپ اول، تهران: تكا،  -5

1388) 

پژوهشگاه  تهران: حمداهلل مستوفي، چاپ اول، :لفؤ( مظفرنامه )جلد سوم: دولت بني عباستصحيح  -6

 .1384 علوم انساني و مطالعات فرهنگي،



پژوهشگاه علوم انساني و تهران:  مارتين گري، چاپ اول، :لفؤفرهنگ اصطالحات ادبي، م ترجمه -7

 .1382 مطالعات فرهنگي،

 (1390)چاپ دوم: نشر قطره،  .1381 تهران: نشر همراه، )رمان(، چاپ اول،چنار دالبتي  -8

 (1390)چاپ دوم: نشر قطره،  .1380 تهران: نشر همراه، عطر نسكافه )مجموعه داستان( چاپ اول، -9

: نگاه سبز، تهرانهاي اشباح )از نويسندگان جهان( سامرست موآم و ... چاپ اول، داستان ترجمه -10

1379.  

  .1379 تهران: انتشارات مدرسه، براي نوجوانان(، چاپ اول، داستانخوارزمي ) -11

 ي زن ايراني( گردآوري و يك داستان نيز از خود، چاپ اول،بيست داستان )از بيست نويسنده -12

  .1378تهران: نگاه سبز، 

)چاپ دوم: نشر قطره،  .1374 ، تهران: روشنگران،دان ميناکاري )مجموعه داستان(،چاپ اولسرمه -13

1390)  

)چاپ دوم: نشر قطره،  .1369ز، چاپ اول،هاي لگدمال شده و ...، تنسي ويلياماطلسي ترجمه -14

1390)  

 .1363 ،الملل، تهران: نشر بيناستان(، چاپ اولمولود ششم )مجموعه د  -15

فارسي، نويسنده، جميله صادقو، مترجم،  ةتحقيقات دانشمندان آذربايجاني دربار کتاب يويراستار -16

  .1377عباد ممي زاده، چاپ اول، 

، تهران: شوراي ي شماسي، چاپ اولحعبدال  زش زبان فارسي، با همكاريکتابشناسي کتابهاي آمو -17

  .1374 گشترش زبان و ادبيات فارسي،

 جوانان دارد.و آثاري براي کودکان و نو

 

 مقاالت

هاي امروزي ايران و جهان. فصلنامه مطالعات ادبيات هاي کهن و داستاندر داستان «طرح»عنصر  -1

 .1388تطبيقي، دانشگاه آزاد اسالمي، 

، پژوهشگاه الدين پروانه و نقش آن در شكست مغوالن. فصلنامه ادبيات ويژه موالنامعينتأثير موالنا بر  -2

 .1386علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

سخن عشق )فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي در جهان(: سازمان «. ادبيات مدرن ايران» -3

 .1385فرهنگ و ارتباطات اسالمي، 

طبيقي. فصلنامه ادبيات. پژوهشگاه هاي امروزي از ديد تهاي کهن و داستاندر داستان «زبان»عنصر  -4

 .1385علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

فصلنامه م انساني،  پژوهشگاه علوسعد سلمان از ديد تطبيقي،  هاي فرخي يزدي و مسعودحبسيه -5

 .1382،ادبيات فارسي(  ةفرهنگ )ويژ

فرهنگ فصلنامه ژوهشگاه علوم انساني، هاي امروزي، پهاي کهن و داستاندر داستان «راوي» عنصر -6

 .1377،ات فارسي(ادبيّ ة)ويژ

ادبيات  ةفرهنگ )ويژ فصلنامهلوم انساني، هايي از عرفان در گوته و حافظ، ناشر، پژوهشگاه عجلوه -7

 .1374،فارسي( 



ژوهشگاه علوم هاي امروزي از ديد تطبيقي، پدر خسرو و شيرين نظامي و داستان «شخصيت»مل اع -8

 .1371،ادبيات فارسي( ةفرهنگ )ويژفصلنامه انساني، 

ادبيات  ةفرهنگ )ويژ فصلنامهه و ايلياد، از ديد تطبيقي،  پژوهشگاه علوم انساني، رزم ابزار در شاهنام -9

 .1369،فارسي( 

 .1367، ات پاکستان، مجله اقبالياتحافظ از ديد تطبيقي، مجله اقباليّعرفان در اقبال و  -10

 .1362-1363 ،مجله رشد م موفق، ناشر، وزارت آموزش و پرورش،معلّ -11

 

 

 

 

 
 

 


