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  : تحصیلی سوابق

 کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک
 ١٣۶۵ ایران اصفھان دانشگاه اصفھان زبان و ادبیات عرب   کارشناسی 

 ١٣٧٢ ایران تھران دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد 
 ١٣٨٤ ایران مشھد دانشگاه فردوسی زبان و ادبیات عرب تری دک

 بررسی آثار و افکار جبران خلیل جبران : لیسانس فوق نامه پایان عنوان 
 پژوھشی در آثار و اندیشه ھای دکتر طه حسین : دکتری رساله عنوان

 : اجرایی پستھای

 کار محل شھر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه روعش

معاون گروه ادبیات فارسی دانشگاه 
 کاشان

 دانشگاه کاشان ٢١/۴/٧۶ ٢١/۴/٧۴ کاشان

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه 
 کاشان

 دانشگاه کاشان ١٩/١١/٧٧ ١/٧/٧۵ کاشان

معاون دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
 کاشان

 دانشگاه کاشان ٢/١١/٨ ٢١/٣/٨۵ کاشان

 دانشگاه کاشان تا کنون ١٧/٨/٨۵ کاشان تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی و

  



 
 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف

 ارشدکارشناسی  حاتم مازندرانی ١

شعر المھجرالجنوبي مع عناية 
روي، خاّصة بشعر الشاعر الق

فوزي المعطوف و شفیق 
 المعطوف

بررسی نحوی جمالت شرطی  ارشدکارشناسی  مریم آقاجانی ٢
 قرآن کريم

بررسی تطبیقی امثال قرآن و  ارشدکارشناسی  عباس کریمی افجدی   ٣
 نھج البالغه

ھای سنتی  فراخوانی شخصت ارشدکارشناسی  زينب سعادت کیا   ۴
 در شعر عبد الوھاب البیاتی

تعّلق جار و مجرور و ظرف در  ارشدکارشناسی   آسیه سادات حسینیان راوندی  ۵
  قرآن کريم

 ارشدکارشناسی   زھره نادری لردجانی  ۶
بررسی زمان، مکان و جھت در 
استعاره ھای قرآن از دیدگاه 

  زبان شناختی

 ارشدکارشناسی   نفیسه میرگلوی بیات  7
بررسی نحوی انواع جمله، 

ی مؤّول شبه جمله و عبارت ھا
  در آیات قرآن کریم

   :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف

١ 
دروس صرف و نحو مقطع 

  کارشناسی ٢ کارشناسی

  کارشناسی ٣ روزنامه ھا و مجالت عربی ٢

  کارشناسی ٣ ١آزمایشگاه زبان  ٣

   کارشناسی  ٢  متون نظم و نثر معاصر عربی  ۴

   کارشناسی  ٢  متون نظم و نثر عصر انحطاط  ۵

   کارشناسی  ١  الھیات ٣و٢و١مکالمه و محاضره   ۶

  کارشناسی ارشد ٣ ٢و  ١صرف و نحو  ٧

  دکتری 2  متون نظم و نثر معاصر  ٨

   دکتری  ٢  تحقیق در مباحث صرفی و نحوی  ٩

  

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 انتشارات علوی تھران  **م به گام مفاھیم بنیادی و آزمون آموزش گا



 
ھای کلیدی و طبقه بندی شده و استاندارد 

 عربی  

    
    

 : ومجالت نشریات در شده چاپ مقاالت

 دوره و سال انتشاررتبه نشریه  نشریه نام عنوان

چاپ شده در مجله کیھان  ادبیات مھاجر و جبران خلیل جبران
 فرھنگی

مرداد  ۵شماره ـ  
١٣٨٢ 

چاپ شده در مجله فصل  زندگی و افکار جبران خلیل جبران
 نامه ھنر

، بھار ١٣٧۴زمستان  
١٣٧۵ 

واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار «
 » ھوشنگ ابتھاج و محمد الفیتوری

 

نشریه علمی پژوھشی 
ادبیات تطبیقی ، دانشگاه 

 شھید باھنر کرمان

سال سوم ، شماره  
ابستان  ششم ، ت
٩١ 

پایداری و ناپذیرایی در شعر محمود درویش «
   »و علی موسوی گرمارودی

مجله علمی پژوھشی ادب 
عربی ، دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه 

 تھران

 
،  ٤سال ٣شماره

 ١٣٩١پاییز 

    
    

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
   
   
   
   
   

  

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 صرف و نحو –متون نظم ونثر معاصر  –ادبیات قرآن و عترت 
 
 

  

  

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
ترجمه جمالت شرطی در بازتابی از آیات قرآن «

  »کریم
ن کریم و زبان و ادب ھمایش ملی قرآ

 عربی
آبان ماه  ٥و ٤

١٣٩٠- 



 
دانشگاه 
 کردستان

 )چکیده مقاله ( » جایگاه دنیا در نھج البالغه« 
قم ، زمستان  ھمایش ملی نھج البالغه و ادبیات 

١٣٩١ 
   
   

  

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
   
   

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
  ایران انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

   
  

  : cvتاریخ دریافت 
  

  :cvتاریخ ارسال 
  

  :مربوط به دانشکده


