
 سياوش گودرزي

 افتخارات علمي:  

 1383 آموزي ادبي كشور مدال طالي المپياد دانش 
 1383 رتبة دوم استاني ششمين جشنوارة جوان خوارزمي 
 1384رتبة دوم استاني هفتمين جشنوارة جوان خوارزمي 
 ل آزمون نيمهصي  رتبة او1391 )زبان و ادبيات فارسي(متمركز دكتري تخص 

  تحصيليسوابق:  

 1384-1380 )دبيرستان علّامه حلّي تهران( فيزيك -رياضي دانشگاهي و پيش ديپلم 
 ات فارسي1388-1384 )دانشگاه تهران( كارشناسي زبان و ادبي 
 ات فارسي1388-1390 )دانشگاه تهران( كارشناسي ارشد زبان و ادبي 
 كنون -1391 )دانشگاه تهران( دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي 

 اي سوابق حرفه:  

   علمي -

 1393 بهمن -تير اي المعارف اسالمي بعنوان عضو پروژه ةمكاري با بنياد دائره 

  آموزش دبيرستان -

  ات و زبانفارسيدبير ادبي 

o و) تجريش(؛ سالم تهران) 10و  8، 1(حلّي  علّامه هاي دبيرستان... 
 

 كنون -1385
 1392-1390 هاي آزمايشي والههمكاري در طرح، ويرايش و گزينش آزمون 

  آموزش المپياد -

 سان المپياد ادبي دبيرستان علّامه برنامه1393-1388 تهران حلّي ريز و سرگروه مدر 
 كنون -1384 هاي آمادگي المپياد ادبي كالس مدرس 

o 6و  13 هاي منطقه(فرهنگ  ،تهران) 1(حلّي  هاي علّامه دبيرستان(،  
 ،)3و  2(مفيد ، )زمين تجريش و ايران(انرژي اتمي، خرد، سالم 

 ...هاي گوناگون و شهرستان مدارس شاهد،
 

  1389-1386 )بسيج(همكاري در طرح المپياد ادبي آزمايشي رزمندگان 
 1391 )حلّي علّامه(ب  المپياد ادبي آزمايشي رده سرگروه طرّاحان 



  آموزش دانشگاه -

  سدرس فارسي عمومي مدر  

o 1392-93نيمسال دوم  اهللا األعظم  ةدانشگاه علوم پزشكي بقيـ 
o 1393-94نيمسال دوم  دانشگاه صنعتي شريف 

 تأليف:  

 كنون -1391 تأليف مدخل در دانشنامة جهان اسالم 

 سوابق فرهنگي:  
 1384-1381 تهران 1در دبيرستان علّامه حلّي » )ع(اهل بيت«شعرهاي ساالنة  برگزاري شب 
  1384 )دانشگاه تهران(» رواق«دبير بخش ادبي ماهنامة دانشجويي 
 جهاد دانشگاهي دانشكدة شعرهاي هفتگي دانشجويي، از جانب  برگزاري شب

 ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
 
1387 

  1393ذر آ )شعر عاشورايي شب(اجراي سوگوارة نبض سرخ 

 سوابق اجرايي:  

  آموزي دانشدوران  -

 1381-82سال تحصيلي  تهران 1آموزي دبيرستان علّامه حلّي  دبير شوراي دانش 
 1381 تهران 1فنون دبيرستان علّامه حلّي دبير نوزدهمين سمينار علوم و  نايب 

  )دانشجويي هاي علمي علمي مربوط به انجمن سوابق اجرايي(دوران دانشجويي  -

 1390-1386 دانشجويي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران دبير انجمن علمي 
 1390-1387 انساني دانشگاه تهرانوعلومياتدانشجويي دانشكدة ادبهاي علمي دبير انجمن 
  1388-89سال تحصيلي  دانشجويي دانشگاه تهران هاي علمي دبيران انجمننايب دبير 
 1389-90سال تحصيلي  دانشجويي دانشگاه تهران هاي علمي دبير دبيران انجمن 
 كلّ دفتر رابط اجرايي سومين جشنوارة ملّي حركت در دانشگاه تهران، از جانب اداره 

 1389رديبهشت ا فنّاوريامور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و 
 دانشجويي هاي علمي حضور در چهارمين دورة آموزشي ويژة دبيران شوراي دبيران انجمن 

 دانشگاه اصفهان – 1388آبان  )وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري( هاي سراسر كشور دانشگاه
 دانشجويي علميهاي  حضور در پنجمين دورة آموزشي ويژة دبيران شوراي دبيران انجمن 

 نشگاه شيرازدا -1389 دي )يوزارت علوم، تحقيقات و فنّاور( هاي سراسر كشور دانشگاه
 


