
 

 

                پژوھشي –سابقه آموزشي             

 

  : فردی مشخصات

 جنسیت تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 پایه مرتبه علمی تاھل وضعیت

 مونث مذکر

سید رضا میر  
 ١٣ استادیار متأھل  ** ١٣۵١ ایرانی   احمدی 

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
 555912741  rmirahmadi@kashanu.ac.ir 

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

 ١٣٨٨ ایران اصفھان اصفھان زبان و اد بیات عربی  دکتری
 ١٣٧۶ ا*** تھران عالمه طباطبایی ****  کارشناسی ارشد

 ١٣٧۴ *** **** **** **** کارشناسی
 ھيفي القرآن بین األمر و النَّ ياإلنشاء الطلب: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 النزاھة اللغوية في القرآن الکريم : دکتری رساله عنوان

 : اجرایی پستھای

 تاریخ کار محل شھر سازمانی پست
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع
 دانشگاه کاشان ١٣٩٠ ١٣٨٨ کاشان مدیر گروه

 " ١٣٩٢ ١٣٩٠ " دانشکده یسری
     
     

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

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

نما در  بررسی تضاد و متناقض کارشناسی ارشد فاطمه لطفی مفرد ١
 نھج البالغه

بررسي و تحلیل شعر شکست  *** ندهامیرھ پور آقاجانسپیده  ٢
١٩۶٧ 

بررسي شعر محمود درويش(  *** لیلي احمدي گونپاپاق ٣
ھنجار گريزي، حس 



 

 

 آمیزي،پارادوکس)

بررسی و تحلیل شگردھای   ***  محمد رضا باقری  ۴
  شعری عبد العزیز المقالح

ھایی از  سبک شناسی سروده  ***  سپیده خداوردی  ۵
  عبد المعطي حجازي

ھایی از نھج  آواشناسی خطبه  ***  رضایی سمیه  ۶
  البالغه

٧        

   :سوابق تدریس

 ترم آخر - ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
  کارشناسی ۴ تاریخ ادبیات جاھلی ١
  " ٢ ٢و  ١متون نظم و نثر دوره عباسی ٢
  " ٢  ١،٢،٣مکالمه  ٣
  " ٢   ١،٢انشاء  ۴
  " ٢  متون حدیث   ۵
  " ٢  متون نھج البالغه  ۶
  " ۴  ٢و ١صرف   ٧
  " ٢  ١،٢،٣،۴قواعد عربی   ٨
  " ٢  متون نھج البالغه (فارسی)٣قراءت  ٩
  " ٢   ٢قراءت   ١٠
  " ٢   ١،٢متون نظم و نثر معاصر   ١١
  " ۴  )٢و١علوم بالغی(  ١٢
  " ٢  ادبیات فارسی) ٣و٢و١نحو(  ١٣
  " ٢  ٣،  ١آزمایشگاه  ١۴
  " ٢  و نثر اندلسمتون نظم   ١۵
  " ٢  متون نظم و نثر عصر انحطاط  ١۶
  " ٢  قراءت نھج البالغة   ١٧
  کارشناسی ارشد ٢  متون نظم و نثر عباسی.  ١٨
  کارشناسی ارشد ٢  )١صرف و نحو (  ١٩
   کارشناسی ارشد  ٢  (گروه ادبیات فارسی) نظم عربی  ٢٠
    شدکارشناسی ار  ٢  مفردات قرآن (گروه علوم قرآني)   ٢١
   دکتری  ٢  بررسی معانی بیان و بدیع  ٢٢
   دکنری  ٢  متون تفسیری  

  

 : شده منتشر کتب

 کار نوع کتاب عنوان
 ناشر

 ترجمه تالیف
المجانی من النصوص العرفانیه، تا چاپ 

 )٩٢تا  ٨٤(از سال  ھشتم
 

 سمت  ****

 سیلک  **** 1390) ١نحو(آموزش 
فرھنگ تفصیلی اصطالحات و تعبیرات 

 عربی
 عیاران ***** 



 

 

 دانشگاه کاشان   *****  فرھنگ تعابیر متداول فارسی عربی 

 : ومجالت نشریات در شده چاپ مقاالت

دوره و سال   رتبه نشریه  نشریه نام عنوان
 انتشار

 نزاھت الفاظ و تعابیر قرآن كريم .١
تحقیقات علوم قرآن و 

دانشگاه  حدیث
 الزھراء

 پژوھشی- علمی
١٣٨٨ 

لیل آراية متناقض نما در نھج بررسی و تح .٢
 البالغه

 
 حدیث پژوھی

/ ١٣٩٢ پژوھشی- علمی
 شماره نھم

أشکال النوستالجیا في شعر  .٣
 بدرشاکرالسیاب 

 في دراسات مجلة
وآدابھا،  العربیة الّلغة

 دانشگاه سمنان

 پژوھشی- علمی
/یازدھم١٣٩١

امش علی ی "ھو در سروده ريشخند .۴
 دفترالنکسه" نزار قبانی 

 

ی دانشگاه ادب عرب
  تھران

 پژوھشی- علمی
 آمادة چاپ

بکائیة إلی «شناسانة سرودۀ  نقد سبک .٥
 عبدالوھاب البّیاتی» شمس حزيراِن

زبان و ادبیات ادب 
عرب دانشگاه 

 فردوسی

شمارة علمی_پژوھشی
 ١٣٩٣دھم/

بررسی خطبه متقین از منظر نقد  .٦
 پذیرشعلمی_پژوھشی حديث پژوھی فرمالیستی

 »المحدثون الشعراء«نقد کتاب  .٧
 

نقدنامه پژوھشگاه 
 علوم انسانی

  پذیرش ژوھشیپ- علمی

نقدنامه پژوھشگاه   نقد نقد .٨
  علوم انسانی

  پذیرش  پژوھشی- علمی

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
   
   

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 ن و نھج البالغهقرآ ادبیات
 متون عصر عباسی

 علوم بالغت

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
   
   

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
 ایران دانشگاه کاشان ٩١و ٨٩وره)د ٢استاد نمونة آموزشی (



 

 

   

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
 ١٣٨٥ ایران انجمن علمی زبان و ادبیات عرب

   

 : علمی زبانھای در مھارت و تخصص

 آنھا به که خارجی زبانھای
 باشید می مسلط

 مھارت میزان
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسیار
 بسیار خوب خوب بسیار الیع عالی

 بسیار خوب خوب بسیار عالی عالی
 خوب خوب بسیار عالی عالی

             انگلیسی
             عربی

             فارسی
             فرانسه
             ترکی

  
  

  پژوھشی - مقاله در مجالت علمی ٢٠داوری بیش از * 
  شگاه علوم انسانی* داوری یک کتاب جھانی برای پژوھ

  کتاب برای انتشارات دانشگاه کاشان ۴* داوری 
  پایان نامة کارشناسی ارشد ١٠* داوری حدود 
 ھای مجلة حديث پژوھی * تعریب مقاله

  
  

  : cvتاریخ دریافت 
  

  ١٣٩۴ تیرماه :cvتاریخ ارسال 
  

  ھای خارجی زبان ادبیات و  مربوط به دانشکده:


