
  محمود طاووسیدکتر 
  

  عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز
  با راتبه علمی استاد تربیت مدرسبازنشسته دانشگاه 

 فرهنگ و زبانهاي باستانی ایران، هنر دکتري: مدرك تحصیلی
  

  بخشی از سوابق حرفه اي
  1353هاي پژوهشی و آموزشی در دانشگاه شیراز از تابستان  فعالیت -
 1358تا  1353و سرپرست امور آموزشی مؤسسه آسیایی سابق دانشگاه شیراز از سال معاون  - 

  1368تا  1358سرپرستی بخش زبان شناسی دانشگاه شیراز از سال  - 
  67و  66معاونت پژوهشی و اداري و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالهاي  - 
  1377بان و زبانشناسی دانشگاه شیراز تا گروه ز  –  استاد فرهنگ و زبانهاي باستانی ایران - 
  1379تا  1377مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس  - 

  )تاکنون 1380 از سال( دانشگاه تربیت مدرس، تهران پژوهش هنر،  ـ استاد، گروه
  )تاکنون 1380 از سال( پژوهش هنر  ـ مدیر گروه رشتۀ

  هنر دانشگاه آزاد اسالمی عضو شوراي تخصصی گروه - 
  ، تحقیقات و فناوريعضو کمیته تخصصی هنر هیأت ممیزه وزارت علوم - 
  هاي کشور پژوهشی دانشگاه - عضو هیأت تحریریه چندین مجلّه علمی - 
  دانشگاه لندن ، هاي علمی دانشگاه شیراز انجمن: عضویت در مجامع علمی - 
دانشگاه  – مجله مدرس هنر ؛ دانشگاه تربیت مدرس – مجله مدرس علوم انسانی :داور مجالت علمی - 

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  تربیت مدرس؛ نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان؛
دانشگاه کرمان؛ مجله جلوه  – مجله مطالعات ایرانی مرکز تحقیقات فرهنگ و زبانهاي ایرانی دانشگاه شیراز؛

   .... الزهراء؛ مجله پیام باستان شناسی، دانشگاه ابهر و دانشگاه – هنر
  

  :مقاالت و همایش ها
 معرفت شناسی روح براساس منارات السائرین و آثار شاخص عرفانی - 1

ظر دستوري و ساختمانی در اشعار سیمین بهبهانی براساس الگوي خسرو بررسی انواع استعاره از ن - 2
 فرشیدورد

 )ع(اسطوره جم، تحوالت و دگردیسی آن به سلیمان نبی : سطح فکري شعر خراسانی، بررسی موردي - 3

 اي شاهنامه براي کودکان هاي اسطوره سازي داستان مناسب هاي شیوه - 4

 در شعر خواجو و حافظ» جام جم«یا » جمشید و خورشید« - 5

 تحلیل مقطوعتین غزلیتین للشاعرین عالمی درابجردي وسعدي الشیرازي على أساس النقد الشکالنی - 6

 الطیر بر اساس فرایند فردیت در منطق "خود"سیر تحول مفهومی واژة  - 7



 هاي کنایی آن در غزلیات سعدي شیرازي صفات بالغی با تکیه بر جنبه - 8

 س نوشتار سالنامه هاي آشوريارتباط سیاسی مانا و آشور بر اسا - 9

 رشیدي و تاملی بر طرح هاي باز آفرینی و مطالعات پیرامونی معاصر ربع - 10

 شناسی یونگ الطیر عطار و روان تحلیل پارادوکس در منطق - 11

 الطیر عطار مایه حکمت خسروانی در منطق وحدت آفرینش؛ بن - 12

 عربی عطار و ابنهاي عرفانی  مقایسه تطبیقی اعیان ثابته و وحدت وجود در اندیشه - 13

: هاي اجتماعی مجازي هاي جمعی و شبکه میزان استفاده شهروندان تهرانی از اطالعات سالمت رسانه - 14
 یک مطالعه جمعیتی

 میهنی با روي کرد حماسی در شعر رعدي آذرخشی - کارکردهاي ملی  - 15

بررسی مفاهیم نمادین جرعه افشانی، تقدیم جرعه و گل در ایران باستان و تداوم آن در هنر دوره  -16
 اسالمی

مولفه اي موثر براي غلبه بر موانع درك شده اتخاذ رفتارهاي پیشگیرانه در الگوي اعتقاد : سواد سالمت - 17
 بهداشتی

 ...و 

  
  :سایر توضیحات

  )تعداد مقاله(رتبه   )تعداد مقاله(زبان   )تعداد مقاله(موضوع   )تعداد مقاله(مجله 
  71پژوهشی –علمی   133فارسی   61ادبیات و زبان ها   11نشریه پژوهشنامه ادب حماسی  

  13علمی ترویجی   3عربی   44هنر و معماري   10نشریه مطالعات ایرانی 
      8تاریخ   7نشریه نقش مایه 

      6حوزه سالمت   6نشریه آموزش و سالمت جامعه 
      4اجتماعی  علوم  5نشریه نامه هاي هنرهاي تجسمی و کاربردي 

  
  


