
 
  و اجرایی پژوھشي –سابقه آموزشي

 

    : فردی مشخصات

 تاریختولد ملیت نامخانوادگی نام
 جنسیت

مرتبه  وضعیتتاھل
 پایه علمی

 مونث مذکر
 ٤ استادیار متاھل  * ١٠/٦/٦١ ايران ایمانیان حسین

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
 ٠٩١٣٢٦٤١٠٦١ ٠٣٦١٥٩١٢٧٥٨ h.i1361@yahoo.com  

  : تحصیلی سوابق

 تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذمدرک

 ١٣٨٥ ایران تھران عالمه تھران  زبان و ادبیات عربی فوق لیسانس
 ١٣٨٩ ایران اصفھان اصفھان زبان و ادبیات عربی دكتراي تخصصي

 التجدید فی شعر ابی نواس االھوازی: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 
 مظاھر مجتمع ابن الرومی من خالل اشعاره: دکتری رساله عنوان

  

  :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع  تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
    تاریخ ادبیات عرب عصر جاھلی ١
    عباسی تاریخ ادبیات عرب عصر ٢
    تاریخ ادبیات عرب عصر انحطاط ٣
    متون نظم قدیم و معاصر عربی ۴

۵  
روش  -انشاء -مکالمه - آزمایشگاه

ترجمه از عربی به فارسی  -تحقیق
  ...و

 
  

۶       

 : منتشرشده کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

پیدایی دستور زبان عربی و سیر تاریخی (لگام زبان
 )آن

محمد 
 طنطاوی

حسین 
 دانشگاه کاشان ایمانیان

حسین بر پایۀ فرهنگ تعبیرها و اصطالحات روزمره
 علمی فرھنگی  ایمانیان



 
 اي معاصر عربنامهمتون داستانی و نمایش

 : ومجالت درنشریات شده چاپ مقاالت

 نشریه نام عنوان
دوره و رتبه نشریه 

سال 
 انتشار

علمي  انجمن عربی )میروبه مدایح ابن با نگاهی(جامعه آرمانی در مدایح
  ژوھشي پ

 )جامعۀ جاهلی و بخشش(نقد اجتماعی در قرآن

 
 الھیات مشھد

علمي 
  ژوھشي پ

  هاي پهلويآفرینی نوشتهأبان بن عبد الحمید الحقی و باز
علمي  ادب عربی مشھد

    ژوھشي پ

 ابو تمام طائی و خاقانی شروانی: دو شاعر دیریاب
علمي  مشھدادب عربی 

   ژوھشي پ

 خطاب استداللی در شعر ناصر خسرو قبادیانی و کمیت اسدي
علمي  ادبیات تطبیقی کرمان

  ژوھشي پ

 هاي عنتره بن شدادگري در عاشقانهتصاویر سپاهی
علمي  لسان مبین قزوین

  ژوھشي پ

 پیوند متون عرفانی و رئالیسم جادویی
علمي  مطالعات عرفانی کاشان

  ژوھشي پ

 ي حجسرایی به هنگامهعاشقانه
علمي  انجمن عربی

  ژوھشي پ

 هاي عصر عباسیتاثیر امر و نهی قرآنی در گفتمان زاهدانه
علمي  مطالعات قرآن جیرفت

  ژوھشي پ

هاي با نگاهی به سروده(جایگاه باران نزد عرب در دوران جاهلیت
علمي  علوم ادبی قم )شاعران این دوره

  ژوھشي پ

   

  : پژوھش و تحقیق برای موردعالقه موضوعات

 ادبیات تطبیقی عربی و فارسی
 تاریخ ادبیات قدیم ایران

 آموزش زبان عربی



 
 : اخذشده ومدالھای افتخاری مدارک و جوایز

 کشور سازمانیاموسسھاھداکننده عنوان
 ايران كاشاندانشگاه  استاد نمونه پژوھشی

   

  

 : علمی زبانھای در مھارت و تخصص

 زبانھای
 هب که خارجی

 آنھامسلط
 باشید می

 مھارت میزان
 کردن تصحب خواندن نوشتن

خوب بسیارخوبعالیبسیارعالیخوببسیارخوبعالیبسیارعالیخوب بسیارخوبعالیبسیارعالی

 *    *        انگلیسی
    *    *    * عربی

             فارسی
             فرانسه
             ترکی

  
  
  


