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  .98/17 معدل ، دانشگاه اصفهان،یعرب اتیادب زبان و یکارشناسـ 
  .11/18معدل ، دانشگاه اصفهان،یات عربیادب زبان وارشد  یکارشناس ـ
دراسۀ األخطاء التعبیریۀ التحریریۀ عند طالب " ارشد با عنوانیکارشناسنامه دوره انیپا

  .40/19، با نمره 1387شهریور  30دفاع شده در  "العربیۀ من الناطقین بالفارسیۀ
 20/18معدل  ـ دکتري زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان،

دراسۀ المدخل االتصالی فی تدریس األدب العربی المعاصر لطالب العربیۀ  :نامهعنوان پایان
دفاع ) اولین پایان نامه دکتري در حیطه آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی در ایران(اإلیرانیین 

  .70/19با نمره  1391بهمن  14شده در 
 

  علمی ـ پژوهشی منتشر شده مقاالت

مجله در شده چاپ  ."زبان یان فارسیدانشجو یعرب یدر نگارش یتداخل زبان فارس" -
  .87زمستان .10شماره  .ت مدرسی، دانشگاه تربات عربییادب زبان و یرانیانجمن ا  یپژوهشـ  یعلم

الجامعات  یۀ فین بالفارسیۀ من الناطقیۀ عند طالب العربیۀ والنحویدراسۀ األخطاء الصرف"ـ       
اض وابسته به یرانجمن علمی زبان وترجمه  "نیع"ـ پژوهشی  مجله علمیدر  شده چاپ ."ۀیرانیاإل

 .1430محرم . 4شماره  .دانشگاه امام محمد بن سعود

در مجله شده چاپ  "ینیح القاسم، الشاعر المقاوم الفلسطیشعر سم یف ینیالتراث الد" -
  .5شماره ، 1390دانشگاه سمنان، » ۀ وآدابهایاللغۀ العرب یت فادراس «علمی ـ پژوهشی 

األسباب الکامنۀ وراء نقص الکفاءة اللغویۀ لطالب الجامعات اإلیرانیۀ فی کتاباتهم  " ـ 
در مجله علمی ـ پژوهشی  انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت شده چاپ  "بالعربیۀ
  .90، تابستان 19، شماره مدرس

دراسات فی اللغۀ « ـ پژوهشی چاپ شده در مجله علمی   "صورة الفرس فی العقد الفرید"ـ  
  .90، تابستان 6دانشگاه سمنان، شماره » العربیۀ وآدابها
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تدریس القصۀ القصیرة لمتعلّمی العربیۀ من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل  "ـ 
دانشگاه بین  ،1391، زمستان 10شماره  لسان مبین، در مجله علمی ـ پژوهشی چاپ شده  "االتّصالی

  .المللی امام خمینی قزوین
 کتاب جواهرالبالغۀ در مقایسه با کتب "بیان  "نقد و بررسی آموزه هاي مبحث  " -  

چاپ شده در پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انسانی،  ."قدیم آموزش بالغت
  .1391پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوازدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

دراسۀ مدي فاعلیۀ تدریس األدب العربی المعاصر تواصلیاً علی مهارة الکالم لدي طالب "ـ 
ه زبان هاي دانشکد "بحوث فی اللغۀ العربیۀ وآدابها"جله علمی ـ پژوهشی چاپ در م "العربیۀ اإلیرانیین

  .1392، بهار و تابستان 8خارجی دانشگاه اصفهان، شماره، 
  مقاالت ارائه شده در همایش هاي بین المللی و ملی

ۀ من یاللغۀ العرب" ین المللیش بیارائه شده در هما " رانیإ یۀ فیم العربیات تعلیجیإسترات " -
اکتوبر ( 1388مهر . شیو چاپ در مجموعه مقاالت هماکشور اندونزي  "یواالجتماع یالمنظور الثقاف

2009  .(  
ن یۀ بیبالفارسن یۀ للنّاطقیم العربیتعل یارة فالنصوص المخت یف ۀیۀ اإلسالمیالثّقافۀ العرب "ـ 

در  "قاتهایۀ وتطبیو األدب ۀیۀ الدراسات اللغویإسالم"ن المللی یش بیهمارش در یپذ "الواقع والمأمول
  )2009دسامبر ( 1388دي ماه  _دانشگاه مالزي 

ات یادب"ش یچاپ در مجموعه مقاالت هما "فدوي طوقان  التناص القرآنی فی شعر " -
  .1388آبان  ،النیدانشگاه گ "مقاومت در لبنان

. ")رةیاألخ شیۀ لمنظومۀ محمود درویۀ نفسیدراسۀ نقد(زان النقد یم یف» العب النّرد« "ـ 
  .1388آبان . النیدر دانشگاه گ "ات مقاومت در لبنانیادب"ش یچاپ در مجموعه مقاالت هما

چاپ در  مجموعه . "یقیضوء علم اللغۀ التطب یف نقد کتاب االهتداء إلی کتابۀ اإلنشاء "ـ 
 .1388ر یران گروه عربی دانشگاه رازي کرمانشاه، تیش مدیمقاالت هما

ش زبان یارائه در هما.  "زبانان یکتاب هاي آموزش زبان فارسی به عربنقد و بررسی "ـ 
. دوسی مشهد و چاپ در مجموعه چکیده هاي همایششناسی وآموزش زبان فارسی در دانشگاه فر

 .1388اسفند 

ش نقش قرآن در یهماچاپ در مجموعه مقاالت . "نیمقاومت فلسط شعرر قرآن در یأثت " -
  .1387دي ماه  25ی ادب فارسی وعربی، دانشگاه آزاد آبادان، یشکوفا
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 چاپ در خالصه مقاله هاي همایش. "تجلّی رمز و اسطوره در اشعار بابا افضل کاشانی "ـ 
  .1389دانشگاه کاشان، آبان . بابا افضل کاشانی

در همایش ملی  "جستاري درباره حجاب از دیدگاه قرآن و فمینیست هاي جهان عرب" ـ
  .1389عفاف وحجاب، دانشگاه اصفهان، اسفند 

چاپ و ارائه در  "در مقطع کارشناسی ارشد طرح پیشنهادي گرایش آموزش زبان عربی "ـ 
  .1391چهارمین همایش ملی آموزش،  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، اردیبهشت 

 
  اترها وافتخاریتقد

  .ش استانی اهل قلمین همایده ششمیارشد به عنوان اثر برگز یان نامه کارشناسیانتخاب پا
  استعداد درخشان دانشگاه اصفهان

  ده دانشگاه اصفهانیژوهشگر برگز پ يدانشجو
  نممتاز دانشگاه اصفها يدانشجو

  
  کارگاه ها

در دانشگاه الزهراء،  زبان شناسی کاربردي و آموزش زبان عربی به عنوان زبان دومـ کارگاه         
  .1388ور یشهر

در سازمان  ر عرب زبان هایاصول و مبانی آموزش زبان عربی به غـ کارگاه آموزشی 
ت، یفضلی از کوالزي آموزشی سازمان آموزش پرورش تهران با حضور دکتر خالد یپژوهش و برنامه ر

  . 1388ور یشهر
  . 1388الن، آبان یدر دانشگاه گ ات مقاومت در لبنانیادبـ کارگاه آموزشی       

  سوابق آموزشی
  ـ هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

  به عنوان استاد مدعو  واحد مرکز ام نور اصفهانیپ اصفهان و شگاهس در دانیتدرـ 
 

  تدریس شدهواحدهاي 
  کارشناسی
  2و 1آزمایشگاه 

  2و 1 نگارش
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 2و  1 مکالمه

  ادبیات معاصر عربی
  ادبیات عصر جاهلی

  صرف
  کارشناسی ارشد

  ادبیات معاصر عربی
  عربی تاریخ ادبیات معاصر
 تاریخ ادبیات عباسی

  سابقه اجرائی
 1392معاون آموزشی پردیس خواهران دانشگاه کاشان از اردیبهشت 

          استاد مشاور فرهنگی پردیس خواهران دانشگاه کاشان 
  عربیعضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات 

                       1392رابط و نماینده رسمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در دانشگاه کاشان از بهمن 


