"رزومه علمی"
 -1مشخصات فردی:
نام :ناهیده
نام خانوادگی :کالشی
سمت :عضو هیأت علمی گروه زبان روسی دانشكده ادبیات دانشگاه

الزهرا(س)

مرتبه علمی :مربی
پست الكترونيكn.kalashi@alzahra.ac.ir :

 -2سوابق تحصيلی:
کارشناسی زبان روسی ،6831 ،دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد مطالعات روسیه ،6831 ،دانشگاه تهران -3سوابق پژوهشی:
الف  -مقاالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی:
-6
-0
-8
-4
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نقش و جایگاه کلیسای ارتدوکس در نظام سیاسی روسیه ( از سال  6161تا سال  ،)0262مجله ادیان و عرفان ،دانشكده الهیات دانشگاه
تهران.6812 ،
بررسی آثار پوشكین در ایران ،مجله "روسكی یزیک زاروبژوم" ،روسیه -مسكو.0260 ،
جایگاه دستور زبان در آموزش از دیدگاه فرهنگی ،مجله "زبان پژوهی" دانشگاه الزهراء (س).6810 ،
تدریس زبان روسی بعنوان زبان خارجی در کالسهای درس ایران ،مجله "وستنیک" ،روسیه ،مسكو.0268
بكارگیری فناوری اطالعات در تئوری و عمل در تدریس زبان روسی در ایران ،مجله "کلمه دستور گفتار" ،روسیه ،مسكو.0265 ،

ب -مقاالت ارائه شده در كنفرانسهای داخلی و خارجی:
-6
-0
-8
-4

به کارگیری مؤلفه های قدرت نرم با رویكرد بومی در مقابله و مواجهه با جنگ نرم ( مقاله کامل) ،همایش ملی جوانان ،رسانه ،روایتگری هویت
ایرانی -اسالمی در شیراز ،مرکز راهبری مهندسی فرهنگی.6812 ،
بررسی تأثیر متقابل ادبیات ایران و روسیه بر یكدیگر ،همایش علمی " تعامالت فرهنگی ایران و روسیه"( مقاله کامل) ،دانشگاه الزهراء (س)،
دانشكده ادبیات ،زبانها و تاریخ 5 ،آذر .6812
آثار پوشكین در ایران ،همایش بین المللی" بیست و ششمین همایش آثار پوشكین"( مقاله کامل) ،روسیه -مسكو 61 ،اکتبر .0266
جایگاه دستور زبان در آموزش از دیدگاه فرهنگی ،همایش ملی چالشها و ضرورتهای توجه به فرهنگ در کیفیت آموزش زبانهای خارجی
(چكیده) ،دانشكده زبانهای خارجی دانشگاه تهران 04 ،آذر .6812
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 -5نقش و جایگاه خرد در شاهنامه فردوسی ،یازدهمین همایش بین المللی علمی-کاربردی با عنوان زبانشناسی معاصر  :نظریه و عمل ( مقاله
کامل) ،روسیه ،مسكو 66 ،آوریل .0268
 -1ترجمه :تأثیر متقابل زبان و فرهنگ ،همایش بین المللی با عنوان " نقش زبان روسی در گفتمان بینافرهنگی در روسیه و کشورهای فارسی
زبان ( افغانستان ،ایران و تاجیكستان)" ( مقاله کامل)  ،تاجیكستان ،دوشنبه 06 ،لغایت  05اکتبر . 0268
 -1ترجمه پل ارتباطی میان فرهنگ و زبان دو کشور ایران و روسیه ،همایش ترجمه و ادبیات معاصر فارسی ( چكیده) ،پژوهشكده مطالعات
ترجمه دانشگاه عالمه طباطبائی 01 ،و  01آذر .6810
 -3مشكالت معادل یابی در ترجمه ،همایش بین المللی علمی-کاربردی با عنوان "مشكالت واقعی ترجمه :تئوری ،روش ،عمل"( مقاله کامل) ،
تاجیكستان ،دوشنبه 08 ،لغایت  04ژوئن .0264
 -1گفتمان دینی اسالم و مسیحیت ارتدوکس :چالشها،فرصت ها و راهكارها  ،نهمین دور گفتگوهای دینی با کلیسای ارتدوکس ،سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ( مرکز گفتگوی ادیان و تمدن ها) 8 ،و  4شهریور ماه .6818
 -62تاثیر فرهنگ اسالمی بر آثار لف نیكالیویچ تالستوی ،همایش بین المللی متدها و روشهای تدریس زبان روسی به عنوان زبان خارجی در
کالسهای فارسی زبان 60 ،اذر .6818
 -66ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی  ،همایش دو ساالنه ادبیات تطبیقی ،دانشكده زبانهای خارجی دانشگاه تهران 03 ،و  01بهمن .6818
 -60درک از شرق در ادبیات روسی ،کنگره بین المللی " روسیه و شرق :روابط متقابل کشورها و ملتها" ،باشقیرستان ،اوفا 1 ،لغایت  62اکتبر
.0265
پ -كارگاه و سخنرانی ها:
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برگزاری کارگاه " آشنایی با کامپیوتر ،جستجوی اینترنتی و سایت های روسی" 8 ،و  4دی .6812
سخنرانی با موضوع :فرهنگ و ادبیات روسیه قرن  63و  61به مناسبت هفته پژوهش در برنامه سلسله نشست های هنر در روسیه
()16/21/01
شرکت در همایش "پژوهش های ادبی " دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ  5و 16/62/1
شرکت در "همایش ملی نقش اساتید فرهیخته زن در حماسه سیاسی" در تاریخ  10/28/20در دانشگاه صنعتی امیر کبیر
حضور در برنامه رادیو برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به عنوان کارشناس در برنامه ادبی " از رودکی تا نیما" ،تحلیل
ادبیات پارسی -روسی به زبان روسی
سخنرانی با موضوع" سیمای مرگ و حیات جاودانه در آثار درژاوین،کارامزین و ژوکوفسكی به مناسبت هفته آموزش ( )18/28/25

ت -كتاب ها
 .6تألیف کتاب افعال پیشونددار منتشر شده در روسیه ،دانشگاه دولتی تربیت معلم توال به نام لف تالستوی .0261
 .0کتاب آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه  6در دست چاپ

 -4فعاليتهای آموزشی:
-

آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 6و 0
خواندن و پرسش ابتدایی
خواندن و درک مفهوم متن
2

-

آواشناسی مقدماتی
گفت و شنود و آزمایشگاه
اصول و روش ترجمه
ترجمه متون علوم انسانی
آشنایی با زبان رسانه ای روسی
اصطالحات و ترکیبات ثابت روسی
ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و بالعكس
ترجمه اسناد و مكاتبات
بیان شفاهی داستان 6و0و8
دستور و تمرینات دستور
سخنرانی و مناظره  6و 0
نامه نگاری
تلخیص متون

 -5جوایز:
 پژوهشگر منتخب گروه سوم دانشگاه الزهرا(س)  ،سال .6812-16 -6فعاليتهای علمی -فرهنگی:
 مدیر و مدرس گروه زبان روسی مرکز آموزشهای عمومی و تخصصی زبانهای خارجی دانشگاه تهران مترجم بخش روسی ستاد توسعه فناوری نانوعضو شورای بین الملل دانشگاه الزهراء(س)
 عضو پیوسته شبكه زنان دانشمند جهان اسالم. عضو پیوسته انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی. عضو کمیته علمی کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی. عضو شورای فرهنگی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس). داوری مقاالت مجالت علمی -پژوهشی و علمی  -ترویجی. دبیر اجرایی سلسله نشست های هنر در روسیه :نشست اول :نقاشی در روسیه دبیر علمی و اجرایی همایش علمی " تعامالت فرهنگی ایران و روسیه" ،دانشكده ادبیات ،زبانها و تاریخ 5 ،آذر .6812 دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی مسابقه قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهرا(س) 1 ،آبان .6816 استاد مشاور انجمن علمی -دانشجویی گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا(س) . استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی مهر .6812 استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی مهر .6814(س)
 نماینده فرهنگی و ترفیع گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا . نماینده دانشكده در مدیریت فناوری اطالعات دانشكده ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا(س) . نماینده پژوهشی گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا(س. دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی و ترکی استانبولی دومین جشنواره قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهراء(س)  61و  61آذر.6810
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 دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی و ترکی استانبولی سومین جشنواره قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهراء(س)  65آذر .6818 دبیر علمی و اجرایی و داور بخش روسی و ترکی استانبولی چهارمین جشنواره قرآنی " حفظ نور" در دانشگاه الزهراء(س)  64آذر .6814 -مشاور در هیأت مشاوران و هیأت تحریریه مجله زبان پژوهی ( )10/23/21
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