سیاوش گودرزی


افتخارات علمی:
 مدال طالی المپیاد دانشآموزی ادبی کشور
 رتبة دوم استانی ششمین جشنوارة جوان خوارزمی

1383
1383

 رتبة دوم استانی هفتمین جشنوارة جوان خوارزمی

1384

 رتبة اوّل آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصّصی (زبان و ادبیات فارسی)

1391

 سوابق تحصیلی:
 دیپلم و پیشدانشگاهی ریاضی -فیزیک

(دبیرستان علّامه حلّی تهران)

138۰-1384

 کارشناسی زبان و ادبیّات فارسی

(دانشگاه تهران)

1384-1388

(دانشگاه تهران)

139۰-1388

(دانشگاه تهران)

 -1391کنون

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی

 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 سوابق حرفهای:
 علمی عضویت پروژهای در گروه علمی ادبیات بنیاد دائرةالمعارف اسالمی
-

تیر -بهمن 1393

آموزش دبیرستان
 دبیر ادبیّات و زبان فارسی

 -1385کنون

(دبیرستانهای علّامهحلّی ( 8 ،1و  )1۰تهران ،سالم (تجریش) و)...
 همکاری در طرح ،ویرایش و گزینش آزمونهای آزمایشی واله

139۰-1392

 آموزش المپیاد برنامهریز و سرگروه مدرّسان المپیاد ادبی دبیرستان علّامهحلّی تهران

1388-1393

 مدرس کالسهای آمادگی المپیاد ادبی

 -1384کنون

(دبیرستانهای علّامهحلّی ( )1تهران ،فرهنگ (منطقههای  13و ،)6
انرژی اتمی ،خرد ،سالم (تجریش و ایرانزمین) ،مفید ( 2و ،)3
مدارس شاهد ،شهرستانهای گوناگون و)...
 همکاری در طرح المپیاد ادبی آزمایشی رزمندگان (بسیج)

 سرگروه طرّاحان المپیاد ادبی آزمایشی ردهب (علّامهحلّی)

1386-1389
1391

 آموزش دانشگاه مدرّس درس فارسی عمومی

 -1392کنون

( دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل األعظم)

 تألیف:
 تألیف مدخل در دانشنامة جهان اسالم

 -1391کنون

 سوابق فرهنگی:
 برگزاری شبشعرهای ساالنة «اهل بیت(ع)» در دبیرستان علّامه حلّی  1تهران
 دبیر بخش ادبی ماهنامة دانشجویی «رواق» (دانشگاه تهران)

1381-1384
1384

 برگزاری شبشعرهای هفتگی دانشجویی ،از جانب جهاد دانشگاهی دانشکدة
1387

ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 اجرای سوگوارة «نبض سرخ» (شبشعر عاشورایی)

آذر 1393

 سوابق اجرایی:
 دوران دانشآموزی دبیر شورای دانش آموزی دبیرستان علّامه حلّی  1تهران

سال تحصیلی 1381-82

 نایب دبیر نوزدهمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علّامه حلّی  1تهران
-

1381

دوران دانشجویی (سوابق اجراییعلمی مربوط به انجمنهای علمیدانشجویی)

 دبیر انجمن علمیدانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

1386-139۰

 دبیر انجمنهای علمیدانشجویی دانشکدة ادبیاتوعلومانسانی دانشگاه
تهران

1387-139۰

 نایب دبیر دبیران انجمنهای علمیدانشجویی دانشگاه تهران

سال تحصیلی 1388-89

 دبیر دبیران انجمنهای علمیدانشجویی دانشگاه تهران

سال تحصیلی 1389-9۰

 ر ابط اجرایی سومین جشنوارة ملّی حرکت در دانشگاه تهران ،از جانب ادارهکلّ دفتر
امور فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری

اردیبهشت 1389

 حضور در چهارمین دورة آموزشی ویژة دبیران شورای دبیران انجمنهای علمیدانشجویی

دانشگاههای سراسر کشور (وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری) آبان  – 1388دانشگاه اصفهان

 حضور در پنجمین دورة آموزشی ویژة دبیران شورای دبیران انجمنهای علمیدانشجویی

دانشگاههای سراسر کشور (وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری)

دی  -1389دانشگاه شیراز

