زندگی نامه
منصوره شريف زاده .متولد شانزدهم دي ماه  1332در تهران  .داراي ليسانس ادبيات انگليسي از دانشكده دماوند
( )1355و فوق ليسانس ادبيات تطبيقي از دانشگاه تهران (.)1359
او عضو هيئت علمي (استاديار) دانشگاه است .امّا از آنجا که رشته ادبيّات تطبيقي در ايران دوره دکتري نداشت  ،پس
از کسب امتيازات علمي الزم و ارائه رساله دکتري به مرتبة استادياري دانشگاه ارتقاء يافت .وي عضو هيئت علمي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بوده و اکنون ،بازنشسته شده است.
همچنين ،او سه سال به تدريس ادبيات فارسي و زبان انگليسي در دبيرستانهاي پايتخت ( )1359-1362و
داستاننويسي در مرکز تربيت معلم شهيد شرافت پرداخته ( )1361و سپس به مدت سه سال در دفتر کمك آموزشي
و امور کتابخانههاي وزارت آموزش و پرورش ،سرپرستي مرکز بررسي آثار هنري دانشآموزان و معلّمين را به عهده
داشته ( )1362-1365و در دانشگاه هنر به تدريس درس داستان و نقد داستان پرداخته است .در ضمن ،او عضو
شوراي ويرايش پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي بوده است.
اوّلين داستان او ،تخت نام دارد که در سال  1356در مجلة ادبي سخن چاپ شد .پس از آن داستاننويسي را به طور
جدّي دنبال کرد .او عـالوه بر داستاننويسـي به نقـد و بررسي آثار داستاني نيز عالقهمند است و از سال  ،1379با
جمعي از داستاننويسان ،به نقد و بررسي آثار داستاننويسان ميپردازند.
وي در  1381سهمي از جايزة «يلدا» را براي مجموعه داستان «عطر نسكافه» و در  1383جايزة «پروين اعتصامي»
را براي رمان «چنار دالبتي» دريافت کرد.
همچنين ،در نخستين جشنواره تجليل از برگزيدگان شهر تهران ،به عنوان نفر اول در حوزه ادبيات شناخته شده
است( .مرداد )1384
در ضمن  ،داستانهاي او به زبانهاي ديگر ترجمه و چاپ شده است.
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 -1ترجمة ديدار از يك سيارة کوچك و والدين آدماند ،گور ويدال و ام .جري ويس .تهران :افراز.1397 ،
 -2تصحيح ديوان «ظهيرالدين فاريابي» (از مجموعة سفينة تبريز) .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي ،زير چاپ.
 -3ترجمة خانة اشباح (از نويسندگان جهان) .تهران :نشر قطره.1392 .
 -4تصحيح ظفرنامه (جلد دهم :دوره ايلخانان) .مؤلف :حمداهلل مستوفي .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.1388 ،
 -5دختران گيتي (مجموعه داستان) .چاپ اول ،تهران :تكا( .1386 ،چاپ دوم 1387 :و چاپ سوم:
)1388
 -6تصحيح ظفرنامه (جلد سوم :دولت بني عباس) مؤلف :حمداهلل مستوفي ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي.1384 ،

 -7ترجمه فرهنگ اصطالحات ادبي ،مؤلف :مارتين گري ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.1382 ،
 -8چنار دالبتي (رمان) ،چاپ اول ،تهران :نشر همراه( .1381 ،چاپ دوم :نشر قطره)1390 ،
 -9عطر نسكافه (مجموعه داستان) چاپ اول ،تهران :نشر همراه( .1380 ،چاپ دوم :نشر قطره)1390 ،
 -10ترجمه داستانهاي اشباح (از نويسندگان جهان) سامرست موآم و  ...چاپ اول ،تهران :نگاه سبز،
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و آثاري براي کودکان و نوجوانان دارد.
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