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١٣٨۴-١٣٨٩(دانشگاه دمشق ) عربی-فارسی (ادبیات تطبیقی : دكتـــرى(

١٣٧۶-١٣٧٨(زبان و ادبیات عربى دانشگاه آزاد تھران مركزى : كارشناسى ارشد(

١٣۶۵- ١٣۶٩(زبان و ادبیات عربى دانشکده ادبیات دانشگاه تھران : كارشناسى(

سوابق پیوھشی

٩٠از ٨۴: نمره) (١٩٧٠-١٩٢٠(تطور القصة القصیرة في سوريه و ايران : ــاله دكتــرىرسـ(

٢٠:نمره(آراء نحوی شوقى ضیف در نحو و بالغت : پايان نامه كارشناسى ارشد(

مقاالت مجالت

 پژوھشی–علمی (انجمن ايرانى زبان و ادبیات عربى (شوقى ضیف، نگاھى نو به میراث ادب عربی( ،

)١٣٨۵، بھار و تابستان ۵شماره 

 علمی (پژوھشنامه علوم انسانى دانشگاه شھید بھشتى (القصة القصیرة السورية والمؤثرات األجنبیة–

)١٣٨۵-، موافقت نشر)پژوھشی 

 ،موافقت )پژوھشی–علمی (مجله دانشگاه دمشق (رائد القصة القصیرة في ايرانمحمد على جمال زاده ،

)١٣٨٨- نشر

 اآلکادیمیة العربیة األمریکیة) (مجله أمارابک(مابین المقامة والقصة القصیرة(

٢٠١١سال -٢٩شماره -مجله علمی پژوھشی ثقافتنا(د القصة القصیرة في إيران روا(

 مجله علمی پژوھشی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس(مقارنة رواد القصة القصیرة في سورية وإيران -

)١٩سال –) ٢(١٩شماره -٢٠١٢بھار 

 مه دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه پژوھشنا(نقد آثار نقدی در حوزه ادبیات داستانى ایران و سوریه

)١٣٩٠-شماره اول-طباطبایی

 علمی پژوھشی) (١٣٨٩-دانشنامه جھان اسالم(جرجی شاھین عطیه(

 علمی پژوھشی) (١٣٩١–دانشنامه جھان اسالم ١٩جلد (مصطفی صادق الرافعی(

 دانشگاه الجزایر" اللغة واألدب"مجله علمی پژوھشی (أنسنة الحیوان في القصة الفارسیة القصیرة -

)٢٨۴-٢۴۵، صص ٢٠١۵ژوئن -٢٠١۵- ٢٢-٢۴شماره 

 علمی ) (مؤلف ھمکار(تحلیل زمان روایی رمان النھایات عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت

)١٠٧- ١٢٧صص -٩٢تابستان - ١٢شماره - سال چھارم-مجله لسان مبین) (پژوھشی

 علمی (با تکیه بر مقارنۀ ملک الشعرای بھار و امیرالشعراء شوقی نقد و بررسی کتاب ادبیات تطبیقی

، صص ١٣٩٣، زمستان ٣٣، شماره ١۴پژوھشگاه علوم انسانی، دوره ) (پژوھشنامه انتقادی) (پژوھشی

١- ١٣ (http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_1475_252.html(



 ١٣٩٣پاییز -شمارۀ اوّل-دورۀ چھارم (، )پژوھشیعلمی (ھمایش ادبیات معاصر الجزایر، نامۀ فرھنگستان-

)١۵٧-١۶٣صص 

 ھای تخصصی پژوھش- عناصر سمبولیک در آثار غالمحسین ساعدی و نجیب محفوظ، فصلنامه علمی

.٣١- ۵٣، صص١٣٩۵، بھار ٣تطبیقی زبان و ادبیات ملل، سال اول، شماره 

 پژوھشی–علمی (انمی، پژوھشنامه زنان نوشته احالم مستغ" ذاکره الجسد"زبان و جنسیت در رمان (

)در دست داوری(

 ،١٣٩۵مجله کتاب ھفته خبر، مھر (ادبیات مھاجرت؛ اغتراب یا بذر ھویت؟(

مقاالت کنفرانس ھا و سمینارھا

 صورة العرب والمسلمین في اآلداب "سمینار بین المللى ( صورة العرب في القصة اإليرانیة القصیرة

)١٣٨٨فروردين -، دانشگاه دمشق"العالمیة

 عبدالسالم العجیلي للروایة العربیة"جشنواره بین المللی (الروایة اإلیرانیة ماضیھا وآفاقھا المستقبلیة" ،

)١٣٨٩سوریه، الرقة، دی 

مرکز "كاد الحزن ينفجر"رونمايى مجموعه شعر (طنیة والقومیة في شعر سلیمان عبد التواب الزين الو ،

)١٣٨٩فرھنگی عربی سوریه در ایران، دی 

 ھمایش جشنواره عجیلی از دیدگاه ایرانیان، مرکز فرھنگی عربی (جنگ ایران و عراق از نگاه دو رمان

)١٣٨٩بھمن ٢۶سوریه در ایران، 

 ١٣٩٠نوشته دکتر آدم کمندان، مرکز فرھنگی عربی سوریه در ایران، " دروب الطیش"نقد رمان(

انتشار چکیده و موافقت نشر در (ھای ھستی گرایانه بر داستان نویسی ایران و سوریه تأثیر دیدگاه

-دانشگاه یزد-مجموعه مقاالت ھمایش راھکارھای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی

)١٣٩٠ریورشھ

 ارائه در ششمین ھمایش ملی (مقایسه تطبیقی رسالة الغفران معری و صحرای محشر جمال زاده

)دانشگاه شھید بھشتی-١٣٩١دی ۶و ۵-)چاپ در مجموعه مقاالت(ھای ادبی پژوھش

 ١٣٩٢مھر ٩- ارائه سخنرانی علمی در شھر کتاب(تأملی در آثار زکریا تامر(

ارائه مقاله علمی نشست ادبیات معاصر (دبیات معاصر در رشته زبان و ادبیات عربینقد و بررسی جایگاه ا

آبان ٣٠- پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی-ھاھا و چالشعربی در نظام آموزش عالی، فرصت

٩٢(

 ٩٢بھمن - شھر کتاب(نگاھی به شعر معاصر الجزایر(

 دانشگاه شھید - ھمایش ادبیات تطبیقی(ھای اقتباسی لمو فی» عائد الی حیفا«رابطه بینامتنی رمان

)٩٣اردیبھشت -بھشتی

 دانشگاه -ھمایش ادبیات معاصر الجزایر(نقد فرمالیستی اشعار عبدالغنی خشه و سید حسن حسینی

)٩٣مھر -شھید بھشتی

ھای تخصصی نقد ادبی و سلسله نشست(نویسی واسینی األعرج تأثیر ھزار و یکشب بر رمان

)٩٣آبان -دانشگاه گنبد-ای ادبیات فارسی و ادبیات عربھای میان رشتهژوھشپ

 پیش نشست ھمایش حکیم ناصر (سه سفرنامه سه دیدگاه؛ ناصر خسرو، ابن بطوطه، برادران امیدوار

کاخ -٩۴خرداد ٣١–مراسم روز جھانی موزه / دانشگاه شھید بھشتی-١٣٩٣اسفند ١٨–خسرو قبادیانی 

)آبادموزه سعد 



 اسفند ٢١ھای حوزۀ زبان در دفتر مطالعات سازمان ملل متحد، نشست انجمن(زبان، ھویت، فرھنگ

١٣٩٣(

 ٩۴نمایشگاه بین المللی کتاب تھران، سرای اھل قلم، اردیبھشت (نشست ادبیات عرب(

 ٩۴نمایشگاه بین المللی کتاب تھران، سرای اھل قلم، اردیبھشت (نشست تسامح دینی(

١٣٩۴فروردین ٣٠، شھر کتاب، "سعدی و متنبی"ھمایش (نی متنبی در شعر معاصر عربی فراخوا(

 شھریور ١۴- پژوھشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان" (مطر علی بغداد"و " دا"نقد تطبیقی دو رمان

١٣٩۴(

 ١٣٩۴بھمن ٢٧- مؤسسه شھر کتاب(رمان امروز مصر، با نگاھی به آثار جمال الغیطانی(

پژوھشگاه علوم (، )با نگاھی به ادبیات معاصر عربی(از دیگری جنسیتی تا دیگری ملیتی : نان و مھاجرتز

)١٣٩۵شھریور ٢٠انسانی 

راھنمایی پایان نامه

 دشنه در "،"مدایح بی صله"مقایسه بین اشعار احمد شاملو و رفعت سّالم از دیدگاه اومانیستی با تکیه بر

دانشگاه –دکتری –آمنه نادری -"اشراقات"و " ھکذا تکلم الکرکدن"و " نحدیث بی قراری ماھا"، "دیس

در دست پژوھش–الزھرا 

مشاوره پایان نامه

 دانشگاه شھید -کارشناسی ارشد-علی عدالتی نسب- عبدالرحمن منیف" النھایات"تحلیل روایی رمان

)٩١شھریور (تاریخ دفاع -بھشتی

دانشگاه شھید بھشتی -کارشناسی ارشد-فاطمه سوری-ھای عبدالسالم العجیلیتحلیل داستان-

)٩١(تاریخ دفاع 

 دانشگاه -کارشناسی ارشد- شھال بدری-احالم مستغانمی“ ذاکرة الجسد”نقد پسا استعماری رمان

)٩٣بھمن (تاریخ دفاع - شھید بھشتی 

فاطمه -دانشگاه شھید بھشتی-کارشناسی ارشد- لم رصاصھای رمانتیسم در مجموعه داستانی قجلوه

)٩٣بھمن (مالجعفر 

کارشناسی -نقد جامعه شناختی رمان الجزایر بر اساس نظریه باختین؛ نمونه موردی واسینی األعرج

)٩٣بھمن (دانشگاه شھید بھشتی - ارشد

پژوھشگاه –کارشناسی ارشد -فائقه میرمحمد حسینی-ھای سوررئالیسم در آثار زکریا تامربررسی جنبه

)٩۴شھریور(- علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

کتاب

دبیر ھمایش) (١٣٩٣(ھای مقدماتی ھمایش ادبیات معاصر الجزایر چکیده مقاالت و گزارش نشست(

ترجمه کتاب

 ١٣٩١-انتشارات پرستا(ھای ادبیات مقاومت لبنان جلد مجموعه داستان۵ترجمه(

ود و دیگر ھرگز نخواھد بودب•
شما نخواھید خواست•
سیاه و سپید•
بازگشت دوباره•
زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ•

 ١٣٩١-مؤسسه ابرار معاصر تھران(٢ترجمه مقاالتی در کتاب بیداری اسالمی(

 ١٣٨١-مؤسسه ابرار معاصر تھران) (تلخیص و ترجمه) (ده جلد(بولتن نمايه جھان عرب(



 ١٣٧١-٧٢) (ترجمه و تطبیق(ھمکاری با دانشنامه فلسطین(

 ١٣٨١-٧٩) (ترجمه و تطبیق(ھمکاری با دائرة المعارف يھود، يھوديت وصھیونیسم(

ویراستاری کتاب

 یتطبیق و ویراستار(العولمة رؤیة إیرانیة(

 تطبیق و ویراستاری(نافذة علی األدب الفارسي المعاصر(

 ويراستارى(كتاب روابط ايران و آمريكا(

 ويراستارى(كتاب روابط ايران و انگلیس(

 ويراستارى(كتاب دمكراسی، قانون وامنیت(

 ويراستارى(كتاب حقوق وامنیت در فضای سايبر(

ويراستارى(٣و٢كتاب امنیت بین الملل(

تطبیق و ويراستارى) (جلد٣(و خانواده كتاب زن(

 تطبیق و ويراستارى(كتاب خوشرفتاری با زنان(

سوابق تدریس

 ٩٢-٩٣و ١٣٨٨-٩٠(دانشگاه شھید بھشتى(

 ١٣٩٢و ١٣٩٠(کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی –دانشگاه عالمه طباطبایی(

 ١٣٨٩-٩٢و١٣٨٣و١٣٧٩- ٨١(دانشگاه الزھراء(

 ٩١-٩٢) (ھای ادبیات و مطالعات جھانکدهدانش(دانشگاه تھران(

 ١٣٨٩- ٩١(دانشکده الھیات دانشگاه تھران(

 ١٣٨۶- ٨٨)(گروه زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه دمشق(

 ١٣٨١- ٨٣(واحد تھران شمال –دانشگاه آزاد اسالمى(

 ١٣٨٠-٨١(دانشكده اصول دين(

١٣٨٨و ١٣۶٧- ٨١(ھاى تھران و اصفھان دبیرستان(

سوابق فعالیت ھای دانشگاھی

 ٩٢-٩۵(عضو ھیأت مدیرۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی(

 ٩٣مھر (دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی ھمایش ادبیات معاصر الجزایر(

 ٩٣آبان (عضو کمیتۀ اجرایی ھمایش بزرگداشت ناصر خسرو(

اسفند (شته زبان و ادبیات عربی عضو کمیتۀ علمی و اجرایی ھمایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی ر

٩٣(

تدریس در کارگاه ھای آموزشی

 ١٣٩٣، شھریور )ع(دانشگاه امام صادق (آزمایشگاه عربی(

 ١٣٩۴، شھریور )ع(دانشگاه امام صادق (آزمایشگاه عربی(

شرکت در کارگاه ھای آموزشی

١٣٩۵-۴-٢٨تا ٢- ٢٠(پژوھشگاه علوم انسانی -روش شناسی رویکرد علمی به نھج البالغه(



 خرداد ٢٠و ١٩(پژوھشگاه علوم انسانی –) نقش ترجمه در گذار(از ادبیات تطبیقی به ادبیات جھان

١٣٩۵(

 ٩٢آذر ٢٣(دانشگاه شھید بھشتی –کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی(

٢۵(دانشگاه شھید بھشتی - )ھای علوم انسانیرشته(شیوه ارتباط با صنعت : کارگاه بازاریابی پژوھشی

)٩٢آذر 

٩٢آبان (پژوھشگاه علوم انسانی - کارگاه تحلیل گفتمان(

 ٩١اسفند ١٩-دائرة المعارف بزرگ اسالمی(ھم اندیشی حلقه نشانه شناسی(

 ٩١اسفند ١۵-لوم اجتماعی دانشگاه تھراندانشکده ع(کارگاه جامعه شناسی ادبیات(

 ٩١پژوھشگاه علوم انسانی آذر (کارگاه ساختارگرایی در داستان(

 ٩١مھر- پژوھشگاه علوم انسانی( کارگاه ترجمه با رویکرد ادبیات داستانی(

 ١٣٨٧دانشگاه دمشق، (مھارات كتابة القصة القصیرة(

١٣٨٧دانشگاه دمشق، (األخطاء الشائعة في اللغه والنحو واإلمالء(

 ١٣٨٧دانشگاه دمشق، (تحلیل النصوص األدبیة(

 ١٣٨٧دانشگاه دمشق، (الكتابة المسرحیة والتلفزيونیة(

١٣٨۵(ھای نقد داستان شھر کتاب دوره(

 ١٣٨۵دانشگاه الزھراء، (من النقد األدبي الحديث إلى األدب المقارن(

١٣٨۴ماھه، دانشگاه تھران، ۵/٢دوره ٢(الدورة التدريبیة في مھارات اللغة العربیة(

فعالیت ھای علمی فرھنگی

٩۵-۶- ٢٩(المللی امام علی پژوھان، پژوھشگاه علوم انسانی اجرا و اداره چھارمین ھمایش بین(

 ٩۵اردیبھشت (مدیریت امور داخلی سومین ھمایش میثاق علوی، پژوھشگاه علوم انسانی(

 ٩۴اسفند (، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه "ھای پیش روسی و چالشزبان فار"اجرای افتتاحیه ھمایش(

 ٩۴- ٩- ٣٠(ترجمه سخنرانی دکتر احسان اللواتی، پژوھشگاه علوم انسانی(

 ٩۴-٧-٨(اجرا و اداره پنل علمی سومین جشنواره امام علی پژوھان، پژوھشگاه علوم انسانی(

١٣٩۴اردیبھشت (ب تھران، سرای اھل قلم اجرای نشست روز عمان، نمایشگاه بین المللی کتا(

 ١٣٩١(۴اجرای برنامه سپھر اندیشه، شبکه(

١٣٨٩(المللي باران غدیر، حوزه ھنری سازمان تبلیغات اسالمی اجرای نخستین ھمایش بین(

١٣٨٩(ھای شبكه جام جم درباره ادبیات داستانی سوريه مھمان برنامه(

١٣٨٧(۴شبكه " ادبیات مقاومت فلسطین" ھای کارشناس مجری سلسله برنامه(

١٣٨۶-٨٧(شبكه كوثر " بس للشباب"ھای نويسندگی سلسله برنامه(

 ١٣٨٠(ھمكارى با دانشگاه الزھرا در برگزارى سمینار بین الملى روابط متقابل عربى و فارسى(

ر برگزارى برنامه ھاى مربوط به ديدار رئیس مركزھمكارى با مركز مطالعات زنان دانشگاه الزھرا د

 ١٣٨٢(و دیدار نویسنده کویتی خوله القزوینی ) ١٣٨١(مطالعات زنان اردن(

 ١٣٧٨(٢كارشناسی برنامه ھاى آموزشى زبان عربى شبكه(


