به نام خدا
نام و نام خانوادگی
تحصیالت

 شراره چاوشیان دکتری زبان وادبیات فرانسه دانشگاه تهران تیر 09 کارشتاسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی (زبان وادبیات فرانسه) -کارشتاسی از دانشگاه شیراز(عمران)

سوابق آموزشی و کاری

 از بهمن  88تا کنون مدرس دردانشگاه الزهرا به مدت سه ترم مدرس مدعو دردانشگاه شهیدبهشتی به مدت سه ترم مدرس مدعو دردانشگاه تهران به مدت هفت ترم مدرس مدعو دردانشگاه عالمه طباطبایی به مدت هفت ترم مدرس مدعو دردانشگاه آزادواحد علوم وتحقیقات به مدت دو ترم مدرس مدعو دردانشگاه تربیت مدرس از سال88تا 09مدرس زبان فرانسه مرکز99مؤسسه کیش از سال 89تا  88کارشناس آموزشی زبان فرانسه مؤسسه کیش از سال 88تا  88مدیرمرکز99مؤسسه کیش-زبانهای فرانسه,اسپانیایی وآلمانیبه مدت  2سال محاسب در شرکت خصوصی رام کوبه مدت  8سال محاسب در شرکت مهندسان مشاور سانو ترجمه متون فنی در شرکت کروز سازنده قطعات پژو -هماهنگ کننده پروژه

مسؤلیت کنونی

 -از  2990تا کنون ممتحن

TEF

 -از 2998تا کنون ممتحن

DELF

 از بهمن  08عضو هییت علمی گروه فرانسه دانشگاه الزهرااز بهمن  08نماینده گروه فرانسه دانشگاه الزهرا در شورای پژوهشی-مهندس هماهنگی پروژه

دوره آموزشی تخصصی  -دوره آموزشی کاربردی "کارگاه ماهیت و اصول دستیابی به "مساله پژوهی" در
تحقیقات ادبی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،دی 09
 -سمینارهای آموزش زبان  ،پروفسور ژان پیر کوک ،دانشگاه تهران28 ،و 29آذر09

-دو هفته دوره تربیت مدرس و شرکت در کالسهای آموزش به روزگرامر ،ادبیات

متاخر فرانسه ،کار با تصویر و آواشناسی دردانشگاه استاندال گرونوبل ،تیر 09
 سمینار ژانرهای گفتمان ،دانشگاه تربیت مدرس ،گروه فرانسه 22 ،تا 29فروردین09
 سمینار علم و تخیل در دانشگاه تهران به مدت یک هفته ،پاییز 02 سمیناررمان پست مدرن دردانشگاه سنت اسپری بیروت در لبنان ،آذر 09 دوفرصت مطالعاتی دکتری جهت شرکت در سمیناروکالس درسوربون8و9پاریسپاییز 88وپاییز)88
 دوره آموزش زبان فرانسه به کودکان  8تا 8و8تا  99سال  ،بخش فرهنگی سفارت دوره آشنایی با مقررات آموزشی کادر مشترک اروپا ،بخش فرهنگی سفارت یک دوره فشرده زبان فرانسه پیشرفته درشهربوزانسون کشورفرانسه یک دوره تربیت مدرس وآموزش درشهرویشی کشورفرانسه کارگاه مقاله نویسی علمی پژوهشی ،دانشگاه تهرانمقاله و نشر

ترجمه مشترک به فرانسه منتخبی از داستانهای مثنوی مولوی با عنوان دژ هوش ربا،در مرحله انتشار
 -مقاله مشترک به زبان فرانسه منتشردر شماره  22سال دهم ،زمستان ،09مجله

علمی پژوهشی قلم با عنوان "من"مترجم و کالبدش :آیا میتوان مترجم مرد و مترجم زن
را ازیکدیگر متمایز نمود؟ نگاهی به ترجمه مایده های زمینی
 -مقاله ای مشترک به زبان فرانسه منتشر در شماره 9سال دوم مجله علمی-پژوهشی قلم

با عنوان :کلماتی برای بیان پیوند با گذشته
 -مقاله ای به زبان فرانسه منتشر در شماره 8سال چهارم مجله علمی-پژوهشی قلم

با عنوان:نقش های عاملی در طعم گس خرمالو
 مقاله ای مشترک به زبان فرانسه پذیرفته شده منتشردرشماره  88ویژه نامهعلمی-پژوهشی پژوهش دانشکده زبانهای خارجه دانشگاه تهران
باعنوان:ترجمه و تقابل فرهنگها(همین مقاله به زبان انگلیسی برگردانده به روسی در
مجله روسی"تیوری ترجمه" منتشر شده است)
 تهیه و تدوین جزوه کارگاه ارزشیابی به زبان فرانسه  ،تهیه و تدریس با همکاریخانم دکتر زهرا گشتاسبی (دکتری از اینالکوی پاریس)
شرکت در همایش

-ارایه چکیده چاپ شده در همایش بین المللی دو زبانه ادبیات و زبانشناسی کاربردی،

اردیبهشت 08دانشگاه سنندج با عنوان "پری دریایی کوچک" متجسم در زن الجزایری

-سخنرانی به فرانسه درمجموعه نشستهای آموزش زبان فرانسه ،دانشگاه شهید

بهشتی،آذر 09با عنوان تربیت مدرس ،ابزار نتیجه بهینه
 -همایش" تخیل در خودنگری" در دانشکده زبانهای خارجه دانشگاه تهران بهمن 80

ارایه مقاله با عنوان :آسیه جبار و ضرورت تخیل در خودنگری نزد نویسندگان زن
 همایش" فرهنگ وهنر فرانسه" دردانشکده مطالعات دانشگاه تهران اردیبهشت 88،

ارایه مقاله ای با عنوان :شرق گرایی در نقاشی فرانسه
 همایش "بینامتنیت" در دانشگاه تبریز آبان  ،88ارایه مقاله ای با عنوان  :بینامتنیتدر تابلو زنان الجزیره اثر دوالکروا و داستان کوتاه زنان الجزیره در آپارتمانهایشان
نوشته آسیه جبار
 -همایش" ادبیات تطبیقی" (فلسفه وعلم درادبیات) دردانشکده زبانهای خارجه دانشگاه

تهران آبان  ،88ارایه مقاله با عنوان  :حضورعناصر معماری و اشیا درآثارآسیه جبار
و زویا پیرزاد
 -همایش" ادبیات تطبیقی"(فلسفه وعلم درادبیات) دردانشکده زبانهای خارجه دانشگاه

تهران آبان ،88ترجمه وارایه مقاله یک سخنران ژاپنی غایب با عنوان :اوتوماتها در
هزارویک شب
برگزاری کارگاه

 برگزاری کارگاه تربیت مدرس به همراه خانم دکتر نوارچی بهمن 09 برنامه ریزی و دستیاری در برگزاری کارگاه تربیت مدرس به همراه خانم دکترسیلوی ژولیه استاد دانشگاه گرونوبل برای معلمین ایرانی
 برگزاری کارگاه تربیت مدرس به همراه خانم دکتر نوارچی تیر 02 -برگزاری کارگاه ارزشیابی برای اساتید موسسه کیش ،تابستان 88
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