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سوابق تحصیلی:
کارشناسی زبان و ادبیات عربی  1369دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  1372دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.دکتری زبان و ادبیات عربی  1383دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.عنوان رساله کارشناسی ارشد " :رثاء اهل البیت فی شعر العصر االموی " که در سال 1381توسط دارالهادی/
لبنان به چاپ رسید.
عنوان رساله دکتری" :مصادر التجربه الشعریه عند محمود درویش و محمد القیسی " که با نمره  20و درجه
عالی دفاع شد.
زمینه های تدریس :
تاریخ ادبیات دوره های مختلفمتون نظم و نثر دوره های مختلف نقد ادب عربی و مكتب های ادبیادبیات مقاومت-مهارت های زبانی

-دروس مرتبط به حوزه ترجمه (فن ترجمه  ،کارگاه ترجمه  ،نقد متون ترجمه و).....

فعالیت های پژوهشی
تالیف و ترجمه کتاب: کتاب "رثاء اهل البیت فی شعر العصر االموی" دار الهادی ؛ لبنان2003.م مشارکت درترجمه "الموسوعه الفلسطینیه؛ دانشنامه فلسطین "ج  1و 2و 3و  4؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی 1381تا .1384
ترجمه فیلم " میزگرد مصائب مسیح)ع("تامین برنامه شبكه اول سیما.ترجمه متون فیلم " ملت در تبعید "تامین برنامه شبكه سوم سیما.تصحیح و ویرایش کتاب " ادب التشیع فی الشمال االفریقی "فرهنگ منهاج ؛1386گردآوری کتاب" نفحات شعریة)دکتر نظام تهرانی(؛ انتشارات فرهنگ منهاج؛ 1386 ترجمه کتاب " المفارقه القرآنیه )" پژوهشی در ساختار معناشناسی قرآن ( ؛ انتشارات امیرکبیر؛تهران؛ 1391 ترجمه کتاب " الجذور القومیه العربیه )"ریشه های تاریخی قوم گرایی اعراب (؛ انتشارات توت ؛تهران؛1390ترجمه کتاب "ادبیه الخطاب االسالمیه مدرسه نهج البالغه نموذجا )"ادبیات گفتمان اسالمی در مكتبنهج البالغه( ؛ انتشارات امیرکبیر؛1394
زندگی نامه شیخ عزالدین قسام )ترجمه (؛ جمعیت دفاع از حقوق ملت فلسطین و بنیاد شهید(.دردست چاپ )کتاب"مغامره الكتابه فی تمظهرات الفضاء النصی "صص  42-23:با عنوان "القصه القصیره -جدا؛شعریه التشكیلو سیمیاء التدلیل"ناشر عالم الكتب الحدیث ؛ اردن 2013
درسنامه" تاریخ االدب العربی فی العصر الجاهلی "مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع))1376-1375(.درسنامه" تاریخ االدب العربی فی صدر االسالم و العصر االموی " مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)-1375(.)1376
-درسنامه" تاریخ االدب العربی فی العصر العباسی "مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) )1376-1375(.

 تالیف کتاب کارگاه ترجمه ی متون دینی ( ،رقیه رستم پور  ،سید عالء نقی زاده )  ،انتشارات هاجر 1396 ، ترجمه ی کتاب الوصول از عبدالقدوس االمین(وصال) (،رقیه رستم پور  ،یسرا شادمان ) ،انشارات صریر .1397 ،ترجمه کتاب مدال ها نشان ها و تقدیر نامه های فرماندهان تشكیالت کشافة المهدی (عج) کشور لبنان  ،دردست چاپ
مقاالت علمی پژوهشی:التناص القرآنی فی شعر محمود درویش مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی شماره 1384/3قناع امری القیس فی شعر عزالدین المناصره مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی شماره 1387/7رساله تقسیم بندی علوم و احوال دانشمندان نامدار  /مجله کتابداری دانشگاه تهران  /دفتر  24و  / 25سال 1375مالمح المقاومه فی شعر ابی القاسم الشابی  /م  :امیر فرهنگ نیا /مجله اللغه العربیه و آدابها  /دانشگاه سمنان1389
تجلیات المكان فی شعر عزالدین المناصره /مجله العلوم االنسانیه/تربیت مدرس2011نگاهی به تاریچه ورویكردهای هرمنوتیک در زبان وادبیات عربی /م :منیژه زارع /مجله پژوهش های زبان و ادبیاتتطبیقی دانشگاه تربیت مدرس1389
شعرو ادب از منظر امام صادق) ع ( /م  :فاطمه کیا دربندسری  /مجله لسان مبین دانشگاه امام خمینی 1389.التقاطب المكانی فی مجموعات محمود درویش االخیره ؛ /م :فاطمه شیرزاده  /مجله اللغه العربیه و آدابها ؛ دانشگاهسمنان1391
تحلیل گفتمان اشعار سمیح القاسم بر اساس رویكرد بینافردی ؛ /م :مینا پیغامی  /مجله علمی پژوهشی نقد ادبمعاصرعربی ؛ دانشگاه یزد1391.
صوره الشهید فی شعر احمد دحبور و معین بسیسو ؛ /م :فاطمه شیرزاده  /مجله لسان مبین؛1391تحلیل الخطاب الصرفی الشعار سمیح القاسم فی اطار االفعال )قبل حرب 1967و بعدها (؛ /م :مینا پیغامی  /مجلهالجمعیه االیرانیه للغه العربیه و آدابها ؛ شماره 52
-دالله المكان فی شعر محمد مردان ؛ فصلنامه" مجله أبحاث کلیه التربیه االساسیه"2013.

رمزیة المراة فی شعر سمیح القاسم / ،م:حوراء رشنو  /مجله اللغة العربیة و آدابها ،دانشگاه تهران  ،پردیس قم ،1393
عناصر القصة فی صورة شاکیرا لمحمود شقیر /،م :فاطمه مرادی  /مجلة المنافذ الثقافیة المحكمة  ،بیروت 2014دراسة عنصری الشخصیة و الزمن فی روایة/ ،م :ناهید پیشگام  /البحث عن ولید مسعود لجبرا إبراهیم جبرا ،فصلیةدراسات النقد و الترجمة فی اللغة العربیة و آدابها2012 ،م
کارآفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه ی گردشگری  /،م :مهناز اعتضادی فر  /مجلة الجمعیة االیرانیة للغةالعربیة و آدابها  ،شماره  ،36سال 1394
أنماط تقنیة القناع فی الشعر العربی المعاصر /،م :معصومه بخشعلی زاده  /مجلة اللغة العربیة و آدابها ،جامعة طهرانفرع قم2015 ،
رمزیة اللون فی أشعار محمد صابر عبید /،م :مریم غالمی  /فصلیة المنافذ الثقافیة ،العدد  ،9بیروت2015 ،مالمفارقة فی قصیدة لمن نغنی ألحمد عبد المعطی حجازی /م :انسیة خزعلی  ،مریم غالمی  /فصلیة إضاءاتنقدیة2016 ،م
التكرار فی أشعار مدین الموسوی السیاسیة / ،م :فرانک سوادی  /مجلة آداب ذی قار2017 ،مالراوی والمروی له فی روایات حسن حمید «مدینة اهلل» أنموذجا /،م :حورا رشنو  /مجلة آداب ذی قار2017 ،عنصر الزمن فی قصص االطفال  /م :زهرا علیزاده  /مجلة اللغة العربیة و آدابها  /شماره / 3سال 2017قصیدة انا یوسف یا ابی دراسة اسلوبیة  /،م :مریم غالمی  /مجلة الكلیة االسالمیة الجامعة  ،شماره 2017 ،44انعكاس المفارقة فی اسالیب البالغیة  /،م :مریم غالمی  /مجلة الجمغیة االیرانیة للغة العربیة و آدابها /شماره 44 /سال 1396
دراسة بنیة ایقاعیة فی قصیدتی الكوثریة (للسید رضا الموسوی الهندی و معارضة محمد جواد الجنابی) /م :مریمتمیمی نژاد  /سال /2017ج  /33ص 344-321
نقش گروههای عربی در شكوفایی شاخه های مختلف صنعت گردشگری  /م :مهناز اعتضادی فر  /مجلة الجمعیةاالیرانیة للغة العربیة و آدابها ( ،پذیرش شده و در دست چاپ)
داللة التكرار فی السبک المعجمی قصیدة "طال الفراق " لجابر النجفی نموذجاً  /م :سكینه محمدی  /مجلة آدابذی قار2018 ،

الروایة المعاصرة و متاهة السرد روایة (فراشة التوت ) للروائیة لونا قصیر (اختیارا) /م :د.عواد کاظم الغزی  ،انسیهخزعلی  /مجلة کلیة التربیة للبنات  ،سال 2018
العالقة بین الوظیفة و البنیة فی نظریة النظم (دراسة فی التقدیم و التاخیر و الحذف )  /م :انسیه خزعلی  ،فاطمهشیرزاده /،مجلة بحوث فی اللغة العربیة ( ،پذیرش شده و در دست چاپ )
المكان الروائی و اثره علی شخصیة البطل فی روایة قندیل أم هاشم  /م :یسرا شادمان  /مجلة آداب الكوفة ( ،دردست چاپ)
مقاالت علمی ترویجی:مضامین الرثاء الحسینی فی العصر االموی مجله ندای صادق شماره 1376/7الطبیعه فی الشعر العربی المعاصر مجله ندای صادق شماره 1378/14التشاوم فی شعر ابراهیم ناجی مجله ندای صادق شماره 1380/23نگاهی به ادبیات فلسطین مجله مشكوه النور شماره 6و  8و 9اختالف نظر علمای شیعه و سنی پیرامون حجاب /پژوهشگاه فرهنگی ،اجتماعی وزارت علوم 1386. تعلیم اللغه العربیه للناطقین بغیرها /مجله لسان مبین شماره اول دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین. 1388
ارائه مقاله در همایش های علمی: التقریب بین المذاهب االسالمیه فی ضوء الفهم الشمولی للدین " همایش بین المللی مذاهب اسالمی و .چالشهای نوین "دانشگاه آل البیت؛ اردن 1384
 الشعر الدینی عند بهاء الدین العاملی "همایش بین المللی اصفهان در توسعه فرهنگ و علوم و تمدناسالمی"دانشگاه اصفهان1385،
 اشكالیه المنهج فی المعاجم اللغویه القدیمه؛ موتمر " اللغه العربیه من مخاطر الجمود الی تداعیات التجدید "بیروت م2013.
 -التاریخ العاشورائی ؛ موتمر " االمام الحسین)ع (الدولی الثانی "کربالء ؛ 2013م.

 بررسی میزان ضرورت تدوین درس ادبیات معاصر پایداری در رشته زبان و ادبیات عربی ؛ " نشست تخصصیادبیات معاصر در نظام آموزش عالی "پژوهشگاه علوم انسانی ؛1392
 بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و وطن در اشعار ملک الشعرای بهار و حافظ ابراهیم ؛ " راهكارهای توسعه ی بینرشته ای در حوزه ی زبان وادبیات عربی " دانشگاه یزد 1390
 داللة المكان فی شعر محمد مردان"،همایش الجهود اللغویة و االدبیة فی الموصل عبرالعصور"،موصل2011،مقاله Footprints of the west in Arabic language and literature decolonizing the universityدر همایش کشور مالزی 2014
عناصر القصة فی صورة شاکیرا لمحمود شقیر  "،همایش ادب المقاومة و مواجهة الحرب الناعمة "بیروت2014،ارائه مقاله نقش گروههای عربی در شكوفایی شاخه های مختلف صنعت گردشگری  ،همایش ملی میراث مشترکزبان  ،ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس  ،دانشگاه خلیج فارس  ،بوشهر  ،سال 95
مقاله تحلیل و بررسی رویكردهای مختلف شاعران مصری به حجاب و تعلیم و تربیت زنان  ،همایش ملی نگرشعلمی و کاربردی به عفاف و حجاب  ،دانشگاه الزهرا  ،سال . 1396
مقالة انعكاس القیم الثوریة فی الشعر الحسینی المعاصر،همایش بین المللی" االصالح الحسینی"،کربال 2016
فكرالحرکات االنثویة وتاثیره علی االمن االسری"،همایش االمن االسری" ،بیروت 2016
ارائه مقاله الروایة المعاصرة و متاهة السرد روایة (فراشة التوت ) للروائیة لونا قصیر(اختیارا)  ،موتمر العلمی الدولیالثالث للغة العربیة  .جامعة کوفة  ،کلیة التربیة للبنات  ،سال 2017

داوری و نقد کتاب-داوری و نقد کتابهای مرتبط با جشنواره ها  ،موسسات  ،دانشگاه ها و ناشران تخصصی و شورای متون .

راهنمایی پایان نامه :-الشعر السیاسی فی سلسلة دواوین اصحاب االمام علی (ع)  /مریم سادات حسینی 1388/

جمالیات النثر فی العصر الفاطمی بمصر  /فاطمه اجدادی ارانی 1388 /عناصر الرومانسیة فی شعر علی محمود طه  ،شهرزاد امیر سلیمانی 1388 /عناصر داستانی در داستانهای کوتاه منی الشافعی  /مریم رضایی زاده1389 /تصویر پردازی هنری در مقامات حریری  /شهین ویسیان 1390 /جبرا ابراهیم جبرا بین االبداع الروائی و النقد(روایة البحث عن ولید مسعود ) نموذجا  /ناهید پیشگام 1390 /تحلیل الخطاب السیاسی الشعار سمیح القاسم  /مینا پیغامی 1390 /داللة المكان فی شعر محمود درویش  /فاطمه شیرزاده 1390 /مالمح التراث الدینی و القومی فی شعر امل دنقل  /محبوبه عقیقی 1390 /فن االحتجاج الشیعی قراءة فی عصر االموی  ،سمیه جدی 1390 /الدنیا فی خطب نهج البالغة دراسة فی تحلیل الخطاب  /سمیرا عبدی یاش 1391 /تقنیة القناع فی شعر عز الدین المناصرة  /معصومه بخشعلی زاده 1392 /االنتظار فی شعر العراقی المعاصر دراسة فی ئسائل السبک الموسوع الشعریة المهدویة نموذجا  /سكینه محمدی /1392
مظاهر الرومانسیة فی اشعار صالح عبد الصبور  /سعیده مالیی 1392 /التناص الدینی و التاریخی فی الصحیفة السجادیة  /زهرا فارسی 1392 /اهل البیت فی شعر شعراء المسیحیین اللبنانیین دراسة اسلوبیة  /فاطمه نودهی 1392 /تجلیات التراث العربی و االسالمی عند ایلیا ابی ماضی/شیدا اسكندری 1393 /اللغة الشعریة فی شعر مدین الموسوی  /فرانک سوادی 1393 /التقاطب المكانی فی شعر محمد القیسی  /نهضت شیخعلی 1393 /تحلیل خطاب التقوی فی نهج البالغة  /فاطمه عابدینی پور 1394/-دراسة اسلوبیة فی شعر احمد مطر السیاسی  /فاطمه سلگی 1394 /

دراسة عناصر فی قصص عبد المجید زراقط لالطفال (عید النصر  ،عوده العصافیر  ،قریة العطایا  ،المرتبة االولی )نموذجا  /زهرا علیزاده 1394 /
تجلیات المفارقة فی شعر احمد معطی الحجازی  /مریم غالمی 1394 /عناصر داستانی در دو مجموعه داستانی علی حجازی (مطالعه موردی القبضة و االرض و العیون الغاربة )  /نوشآفرین یغمایی 1395 /
آراء طه حسین و مصطفی صادق الرافعی عن اللغة العربیة  /فاطمه المی 1395/ واقع گرایی در کتاب بخالء جاحظ  /سمیه ملک زاده 1396/نظریة التلقی و تداعیاتها فی االدب الروائی المعاصر علی ضوء الدراسات االیرانیة و الجزائریة ("ذاکرة الجسد "الحالم مستغانمی أنموذجا) /زهرا پورحمدانیان 1396/
عناصر داستان در شعر هوشنگ مرادی کرمانی /سعاد سواری 1396/-بررسی مقایسه ای شكل و محتوای داستانهای کوتاه گلی ترقی و حیفا بیطار  /راضیه رفیعی 1396/

مشاوره پایان نامه :مظاهر وصف الطبیعة فی دیوان ابن خفاجة  /سمانه رمضانی 1390 /الشخصیة فی روایات الحرب االیرانیة و العراقیة  /سعیده حق ستان 1392 / بررسی رئالیسم در شعر بلند الحیدری  /مهتاب رومیانی 1393 /تصویر پردازی هنری سوره ص /مرضیه اسدیان 1394 /مقایسه تصویر هنری مالئكه در سوره های مكی و مدنی قرآن کریم  /ژیال بیگ زاده 1394 /نشانه شناسی نیاز در دعای عرفه  /مرضیه مهدوی 1395/تصویر پردازی هنری سوره الذاریات  /معصومه پرپنچی1395 /-سیمیائیة الحقوق الفردیة فی رسالة الحقوق لإلمام زین العابدین ع  ،سعیده شریفی 1396/

جوائز و احراز رتبهاستاد برگزیده آموزشی دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 1393پژوهشگر برتر گروه آموزشی دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 1394پژوهشگر برتر دانشكده ادبیات دانشگاه الزهرا (س )  ،سال 1396کسب رتبه برتر ترجمه کتاب(آموزه های اعتقادی و اخالقی در سیره رضوی از عالمه سید محمد حسین فضلاهلل  /از رقیه رستم پور و یسرا شادمان ) در اولین جشنواره نهضت ترجمه رضوی  ،دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 96
کسب رتبه برتر ترجمه مقاله(تحلیل و بررسی رویكردهای مختلف شعرای مصری به حجاب و تعلیم و تربیتزنان) در اولین جشنواره نهضت ترجمه رضوی  ،دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 96

فعالیت های اجرایی
مدیریت کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع) – واحد خواهران از  1373تا 1378مدیریت گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه امام صادق (ع) – واحد خواهران از  78تا 85ویراستاری علمی _ ادبی نشریه مشكوة النور و ندای صادق -از  1375تا 1380مدیر تحصیالت تكمیلی دانشكده ادبیات دانشگاه الزهراء(س) از سال 89-87مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا از سال  89تا مرداد  95و از شهریور  96تا کنونعضو هیأت تحریریه مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال  1390تا کنونعضو هیأت تحریریه مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث  ،از سال  1392تا کنونمدیر تحصیالت تكمیلی دانشگاه الزهرا)س (از سال  94تا 96همكاری در کمیته علمی همایش بین المللی حج در پویه تاریخ  ،دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 1396دبیر نشست تخصصی " کارآفرینی  ،کارآمد سازی آموزشی  ،استعمار زدایی از آموزش " ،ویژه هفته آموزش ،دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 96
-عضو کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات عرب هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا (س)  ،سال  95تا کنون

شرکت در دوره ها و کارگاه های علمی:
گذراندن دوره آموزش کامل نسخ خطی کمیاب و دوره کتابداری دانشگاه تهران  ،سال 1369کارگاه " نقد ادبی دریچه ای به ادبیا ت تطبیقی " دانشگاه الزهرا)س( ،سال 1385گذراندن دوره سفیران نور شامل زبان انگلیسی در  9سطح و مسائل اجتماعی سیاسی و بین الملل درسازمانفرهنگ و ارتباطات ،سال  1384و 85
شرکت در دوره ی عمومی پیوست نگاری فرهنگی  21 ،ساعت  ،بسیج اساتید  ،سال 92کارگاه " نقد داستان کوتاه در ادبیات معاصر عربی " دانشگاه الزهرا)س(1393،کارگاه" تحلیل گفتمان "دانشگاه الزهرا)س(1393،کارگاه"مقاربة النص المقاوم"دانشگاه الزهرا)س)1389،دوره آموزشی تیم سازی و شیوه های کارگروهی ،دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 94شرکت در نشست تخصصی "بررسی وضعیت و فرآیند نقد کتب دانشگاهی رشته زبان و ادبیات عرب "  ،پژوهشگاهعلوم انسانی  ،سال 1395
شرکت در همایش ملی میراث مشترک زبان  ،ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس  ،و هفتمینگردهمایی سراسری مدیران گروههای عربی دانشگاههای کشور  ،دانشگاه خلیج فارس  ،بوشهر  27 ،و  28بهمن
1395
تدریس در دوره بسندگی زبان عربی طالب سطح ( 4دکترا ) جامعة الزهرا (س) قم  20 ،مهر 1396کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی  ،دانشگاه الزهرا (س)  ،سال 96سرپرستی و مشارکت در دوره تخصصی مهارت های زبانی ویژه دانشجویان ارشد و دکترا دانشگاه الزهرا (س) ،کلیة االسالمیة  .نجف  ،سال 2017
شرکت در نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی ،دانشگاه الزهرا (س)  19و  20اردیبهشت 1397

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی:
عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی )الجمعیه االیرانیه للغه العربیه و آدابها(. ( .از سال  90تاکنون )عضو هیئت مدیره دوره اول انجمن علمی نقد ادب عربی ایران.عضو کمیته بین الملل شورای فرهنگی اجتماعی زنان (.تا سال )1392عضو هیئت مدیره مجمع جهانی زبان عربی ) المجلس العالمی للغه العربیه (بیروت(.از سال  2010تاکنون )نائب رئیس دوره سوم انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-عضو کمیته علمی آزمون اشتمال ،دانشگاه تهران  ،سال  96تا کنون

