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  مدارک تحصيلي

، )دانشگاه عالمه طباطبایی(های باستانی ایران، پژوهشکدة فرهنگ ایران  کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان •

  ١٣٥٧ -تهران 

  ١٣٥٥ -کارشناسی مترجمی زبان انگليسی، دانشگاه الزهرا، تهران  •

  های انگليسی، فرانسه، آلمانی آشنایی با زبان •

  سوابق خدمت علمی

  نی و مطالعات فرهنگیعضو هيات علمی پژوهشگاه علوم انسا •

  معاون سردبير مجله زبان شناخت •

  تخصص

  ویراستار ـ پژوهشگر •

  سوابق آموشی

های  ، زبان و ادبيات فارسی، نگارش و ویرایش در دوره)تخصصی، عمومی پزشکی(تدریس زبان انگليسی  •

های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهيد بهشتی،  کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه

  شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بنياد ایران

  )٢٧/١٢/٨٦ـ  ٢٠/١٢/٨٦(زبان فارسی در دانشگاه آچاریان ایروان، ارمنستان  تدریس زبان فارسی به دانشجویان •

  تدریس در دورة آموزش ویراستاری در مرکز نشر دانشگاهی •

در پژوهشگاه ) ١٣٨٤ـ  ١٦/٤تا  ١١/٤و  ١٣٨٢ـ  ٨/٣تا  ٣/٣(ای  دوره کارگاه آموزش ویراستاری یک هفته ٢اجرای  •

  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  در دانشگاه پيام نور مهاباد) ١٣٨٥و  ١٣٨٣(روزه  ٢دوره کارگاه آموزشی ویراستاری  ٢ اجرای •

  )٨٩پایيز(تدریس ویرایش فنی در دوره ویراستاری در پژوهشگاه  •

  تدریس زبان پهلوی در پژوهشگاه علوم انسان •

  های پژوهشی ویرایش طرح

  د فرهودیجلد، تأليف هاینتس کيندرمن، ترجمة سعي ٤تاریخ تئاتر اروپا،  •

  فارسی اصفهانی، تأليف ایران کلباسی •

  )کتاب سيزدهم(شناسی  فرهنگ ویژة زبان •

  )حرف آ و الف(زندگينامه و آثار خاورشناسان  •

  ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز، تأليف ایران کلباسی •

  بررسی هادخت نسک، تأليف ایران کلباسی •

  حسين نصرشناسی منابع تاریخی علوم اسالمی، تأليف سيد کتاب •



  زاده آملی رسالة قرآن و برهان از هم جدایی ندارند، تأليف حسن •

  گویش ساروی، تأليف گيتی شکری •

  گویش کليميان اصفهان، تأليف ایران کلباسی •

  )کمک ویراستار استاد سميعی(موسيقی کبير فارابی، ترجمة آذرتاش آذرنوش  •

  شش متن سغدی، تأليف زهره زرشناس •

  دستنامة سعدی، تأليف زهره زرشناس •

  زاده حکيم بيدآبادی، تأليف کرباسی •

  بغان یشت، گزارش مهشيد ميرفخرایی •

  سروش یسن، گزارش محمدتقی راشد محصل •

  گویش رامسری، گيتی شکری •

  ج، گيتی شکری ٣نمای دیوان امير پازواری،  نامه و واژه واژه •

  ر نوبانجادة ابریشم، تأليف لویس بولنوا، ترجمة ملک ناص •

  )ضميمة نامة فرهنگستان(نویسی  فرهنگ •

  )ضميمة نامة فرهنگستان(شناسی  گویش •

  شناسی، تأليف هایده معيری فرهنگ توصيفی باستان •

  داستان بهرام چوبين، تأليف کریستين سن، ترجمة منيژه آهنی •

  جلد، تأليف هوشنگ اتحاد١٣فرهنگ پژوهشگران معاصر،  •

  سن، ترجمة منيژه آهنی فراسوی دریای خزر، تأليف کریستين •

فارسی، ناهيد مؤید   ها و تعبيرهای کنایی ای از مثل های فرهنگی نهفته در گزیده درآمدی بر شناسایی ارزش •

  حکمت

  درآمدی اجمالی بر پسا استعمارگری تاليف رابرت یانگ •

  )٢و ١شماره های (ویرایش مقاالت مجله زبان شناخت  •

  ارسی به غير فارسی زبانانجلدی آموزش زبان ف ٤ویرایش فنی دوره  •

  ها مقاالت ارائه و منتشر شده در کنفرانس

سپتامبر  ٢٢-  ١٨در وین، )  ecis6(در ششمين کنفرانس مطالعات ایرانی » اهليت و غيریت در مثنوی معنوی«  •

  ١٣٨٦شهریور  ٣١ – ٢٧/  ٢٠٠٧

بين المللی حسام الدین  با همکاری دکتر فاطمه مدرسی، در همایش" حسام الدین ارموی و مثنوی معنوی" •

  ١٣٩٠اردیبهشت  ٢١- ١٩چلبی، 

 


