
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

  رزومه رئیس گروه  ادبیات عرب

  

  :مشخصات فردي

  عیسی :نام

  زاده متقی :خانوادگی نام

  لنگرود :تولد محل

  متأهل :تأهل وضعیت

 عربی ادبیات و زبان گروه مدیر و مدرس، تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو :شغل

 

 : تحقیقاتی عالقه مورد هاي زمینه

 عربی زبان آموزش

 جدید و قدیم بالغت

 قرآنی مطالعات

  استشراق و شناسی خاور

  :دانشگاهی تحصیالت

 1367/ طباطبایی عالمه دانشگاه عرب، ادبیات و زبان: کارشناسی  



 1372/ طباطبایی عالمه عرب،دانشگاه ادبیات و زبان: ارشد کارشناسی  
 1383/ االوزاعی،بیروت،لبنان االمام اسالمی،دانشگاه االسالمیه،مطالعات الدراسات: دکترا  
 الکریم القران فی البیان أسالیب: دکترا نامه پایان  

  تدریس و آموزشی هاي فعالیت

  قرآنی علوم، مدرس تربیت، تهران، طباطبایی عالمه :هاي دانشگاه در تدریس

 کارشناسی دروس تدریس:  

 علوم، البالغه هجن، عربی مجالت و روزنامه، )مختلف دورهاي( ونثر نظم متون، حدیث متون، تفسیري متون
  قرآن تفسیر تاریخ، اسالم تاریخ، اسالمی متون، عربی زبان آموزش، بالغی

 ارشد کارشناسی دروس تدریس:  

 روش، عباسی نثر، عباسی شعر، اموي عصر پایان تا اسالم صدر نثر، بالغی علوم مباحث، عربی نحو و صرف
  تدریس روش، قرآن تفسیر تاریخ، خاورشناسی، معاصر نثر و نظم متون، تحقیق

 دکتري دروس تدریس:  

  نحو و صرف عالی مباحث، معاصر دوره تا آغاز از عربی نثر

  )،مدارس دانشگاهی معلم،پیش تربیت دانشگاهی،مراکز( درسی کتابهاي تالیف

 ایگاه استنادي علوم پ/مبانی علم در آموزه هاي اسالمی و ظرفیت هاي تولید و نشرعلم در ایران
و - کتاب برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی فارابی/1390چاپ دوم / ISC/1389،جهان اسالم

 1391برگزیده دومین جشنواره کتاب سال تبریز 

  چاپ /سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها/ الکریملغۀ القران   المنهج القویم لتعلم
  1387چاپ بیستم /1372اول
 ایران در نشرعلم و تولید هاي ظرفیت و اسالمی هاي آموزه در علم مبانی/  
 پرورش و آموزش وزارت/معلم تربیت اول سال)/ 1( عربی زبان  
 وپرورش آموزش وزارت/ معلم تربیت دوم سال)/2( عربی زبان  
 پرورش آموزش وزارت/ معلم تربیت اول سال)/ 1( عربی متون ي ترجمه و قرائت  
 وپرورش آموزش وزارت/ معلم تربیت دوم سال) 2(  عربی متون ي وترجمه قرائت  
 وپرورش آموزش وزارت/ دانشگاهی پیش) 2 و1( عربی زبان  



 پرورش و آموزش وزارت/ دبیرستان اول سال/عربی زبان  
 وپرورش آموزش وزارت/ دبیرستان دوم سال/ عربی زبان  
 وپرورش آموزش وزارت/ دبیرستان سوم سال/  عربی زبان  
 پرورش و آموزش وزارت/ انسانی وعلوم ادبیات دوم سال/ عربی زبان  
 پرورش و آموزش وزارت/ انسانی علوم و ادبیات سوم سال/ عربی زبان  
 پرورش و آموزش وزارت/ راهنمایی اول سال/عربی زبان  
 وپرورش آموزش وزارت/ راهنمایی دوم سال/ عربی زبان  

  کریم قرآن نامه فرهنگ در نظارت و تالیف

 1 جلد – کریم قران نامه فرهنگ تالیف در همکاري  
 6 جلد – کریم قرآن نامه فرهنگ تالیف و علمی نظارت و ریزي برنامه  
 8 جلد – کریم قرآن نامه فرهنگ تالیف و علمی نظارت و ریزي برنامه 

 9 جلد –برنامه ریزي و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم  طراحی آموزشی و  
 

  عربی زبان تدریس روش و معلم راهنماي کتابهاي تالیف

 دانشگاهی پیش) 2 و1(  عربی تدریس روش و معلم راهنماي  
 انسانی علوم و ادبیات سوم سال عربی تدریس روش و معلم راهنماي  
 دبیرستان سوم سال عربی تدریس روش و معلم راهنماي  
 انسانی علوم و ادبیات دوم سال عربی تدریس روش و معلم راهنماي  
 دبیرستان دوم سال عربی تدریس روش و معلم راهنماي  
 دبیرستان اول سال عربی تدریس روش و معلم راهنماي  
 راهنمایی دوم سال عربی تدریس روش و معلم راهنماي  
 راهنمایی اول سال عربی تدریس روش و معلم راهنماي  

  علمی،آموزشی کتابهاي تالیف

 1388 سیزدهم چاپ/ 1373 اول چاپ/ مدرسه انتشارات/قارسی،عربی - عربی،فارسی فرهنگ  -
  1381 سال در رشد کشوري جشنواره ي برگزیده

 1381/  رشد سوم جشنواره برگزیده/ مدرسه انتشارات/  عربی ترکیب و تجزیه راهنماي  



 ي برگزیده/ فاطمی انتشارات/دبیرستان اول سال آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب 
  1384/ رشد آموزشی جشنواره پنجمین

 ي برگزیده/ فاطمی انتشارات/ دبیرستان دوم سال آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب 
  1384/ رشد آموزشی جشنواره پنجمین

 فاطمی انتشارات/ دبیرستان سوم سال آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب/  
 فاطمی انتشارات/ انسانی علوم و ادبیات دوم سال آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب  
 فاطمی انتشارات/ انسانی علوم و ادبیات سوم سال آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب  
 فاطمی انتشارات/ دانشگاهی پیش) 2 و1(  آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب  
 آموزشی جشنواره در تقدیري/ راهنمایی اول سال آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب 

  1386 درسال رشد
 ي برگزیده(  فاطمی انتشارات/ راهنمایی دوم ل سا آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب 

  هفتمین
 1389/ رشد آموزشی جشنواره  
 ي برگزیده( فاطمی انتشارات/ راهنمایی سوم ل سا آموز،عربی دانش مطالعه راهنماي و کار کتاب 

  )1389/ رشد آموزشی جشنواره هفتمین

  ترجمه

 امیرکبیر انتشارات/ جغرافیایی اکتشافات تاریخ  
 برگ انتشارات/مقدس فطیر براي خون  

  پژوهشی – علمی مقاالت

 1384 سال/  15 شماره/ االسالمیۀ الحضارة آفاق مجله/الکریم القرآن فی القصۀ اسلوب  
 سال/ طباطبایی عالمه دانشگاه وادبیات زبان وادب،دانشکده زبان مجله/ بالبالغۀ عالقته و االسلوب 

1384  
 آبان/ 16 شماره/ االسالمیۀ الحضارة آفاق مجله/ القران بالغۀ قضیۀ مع الیوم المفسرون یتعامل کیف 

1384  
 1385 فروردین 17 شماره/ االسالمیۀ الحضارة آفاق مجله/ فیه العلماء آراء و القرآن اعجاز  
 تابستان چاپ/ 13 شماره"دینی پژوهش"پژوهشی علمی مجله/ االعجاز وجوه بین النظم فکرة 

1386  



 87 زمستان.پنجم ش خاورشناسان، پژوهی قرآن مجله قرآن، تحریف مورد در مستشرقان ادعاهاي  
 مجلۀ – العربیۀ اللغۀ تعلیم فی أثرها و الوصفی و االضافی الترکیب فی المضمرة و السطحیۀ البنیۀ 

  االیرانیۀ الجمعیۀ
 ادبیات و زبان ایرانی انجمن پژوهشی - علمی مجله(  - محکمۀ علمیۀ فصلیه – آدابها و العربیۀ للغۀ 

  1388 تابستان و بهار -  11 شماره )عربی
 طهران جامعۀ – آدابها و العربیۀ اللغۀ مجلۀ – البیهقی تاریخ فی مدلوالتها و العربیۀ المفردات - 

  فصلیۀ - قم فردیس
 1388 تابستان و بهار - 8 شماره_ قم پردیس تهران دانشگاه پژوهشی- علمی مجله( محکمۀ علمیۀ  
 پژوهش مجله - زبانی هاي مهارت در عربی ادبیات و زبان دانشجویان ضعف عوامل بررسی و تحلیل 

  مدرس تربیت دانشگاه پژوهشی علمی مجله – 1389 بهار 1 شماره - تطبیقی ادبیات و بانز هاي
 دیدگاه از دبیرستان دوره عربی هاي کتاب در " ترجمه کارگاه " بخش موفقیت میزان بررسی 

) عربی ادبیات و زبان ایرانی انجمن پژوهشی - علمی مجله -  دورود شهرستان موزانآ دانش و معلمان
  1389 تابستان 15 شماره

 پژوهی قرآن مجله – أحادیث نفی و بسندگی قرآن مورد در شناسان خاور برخی دیدگاه بررسی 
  1389 تابستان و بهار - 8 شماره - خاورشناسان

 انجمن پژوهشی - علمی مجله -  بغیرها الناطقین من العربیۀ اللغۀ لمتعلمی العملیۀ اللغویۀ الحاجات 
  1389 زمستان 17 شماره) عربی ادبیات و زبان ایرانی

 دانشگاهی پیش عربی کتاب در متون تدریس راهبردهاي از دبیران استفاده میزان نقد و بررسی - 
 33 شماره –آموزشی هاي نوآوري پژوهشی و علمی 1389 فصلنامه

 جامعۀ  –اللغۀ العربیۀ و آدابها  مجلۀ  - دراسۀ المحاوالت التیسیریۀ فی النحو العربی عند المحدثین
پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم - مجله علمی( فصلیۀ علمیۀ محکمۀ - فردیس قم -طهران

  )1389پاییز و زمستان  -11شماره _
 و مصلحان ) ره(مهجوریت آموزه هاي سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی  پیامدهاي

  1390بهار – 1شماره - سال پانزدهم- مجله معرفت در دانشگاه اسالمی -دینی
  األدبیۀ للقرآن الکریم فی میزان النقد و الدراسۀ ) رائد علمی المعانی و البیان (جهود أبی عبیدة - 

مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در (   - سانیۀ الدولیۀ للجمهوریۀ االسالمیۀ اإلیرانیۀمجلۀ العلوم االن
-  (ISC 19 شماره السنۀ التاسعۀ عشرة  )1390زمستان - )1  

  مجله قرآن پژوهی  -  از نگاه مستشرقان و اهل سنت) ع(و امام علی ) ص(بررسی جمع قرآن پیامبر
  - 1390تان پاییز و زمس -11شماره  - خاورشناسان 



  بررسی و نقد میزان اجراي راهبردهاي تدریس متون شعري در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات
مجله علمی  – 1391بهار )9پیاپی ( 1شماره  - پژوهش هاي زبان و ادبیات تطبیقی مجله - عربی

  پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
  مجلۀ العلوم االنسانیۀ الدولیۀ للجمهوریۀ  - لحاويللموت عند خلیل ا) التناصیۀ ( الصور اإلشاریۀ

(  19شماره السنۀ التاسعۀ عشرة ISC)  -مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در (   - االسالمیۀ اإلیرانیۀ
4 (– 2012  
   
  میزان اجراي روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر

 4دوره  –مجله علمی پژوهشی جستارهاي زبانی دانشگاه تربیت مدرس  - ویان استادان  و دانشج
  1392تابستان  - 2شماره 

  جامعـۀ   –اللغۀ العربیـۀ و آدابهـا    مجلۀ_الجملۀ الشرطیۀ فی اللغۀ العربیۀ و مکانتها من سائر الجمل
  ن پردیس قمپژوهشی دانشگاه تهرا-مجله علمی( فصلیۀ علمیۀ محکمۀ     -فردیس قم -طهران

 مجلـه  ( فصـلیۀ علمیـۀ محکمـۀ    -فصلنامه لسان مبین -الخصائص األسلوبیۀ فی أدب محمد الماغوط
  پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین-علمی

 1391بهار  -مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیۀ -تحلیل الخطاب األدبی فی مقامات الهمذانی  
  داستان شاپرك قرمـز اثـر نبیـل سـلیمان سـلیمان خلـف       صر با تکیه بر ادبیات کودکان م تحلیل- 

پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینـی  -مجله علمی( فصلیۀ علمیۀ محکمۀ -فصلنامه لسان مبین
  1391تابستان  – 8شماره ) قزوین

  محتـوا عربی اول دبیرستان بر اساس الگوهاو مالك هـاي تحلیـل و سـازمان دهـی     نگاهی به کتاب- 
  1392 -مجله علمی پژوهشی جستارهاي زبانی دانشگاه تربیت مدرس

 مجلـه علمـی    -)با تأکید بر مرثیه هاي سعاد صباح( بررسی گونه کاربردي زبان زنانه در مرثیه معاصر
  1392-پژوهشی جستارهاي زبانی دانشگاه تربیت مدرس

 مجلـۀ آفـاق الحضـارة اإلسـالمیۀ      -)مر نموذجـاً سورة النجم و الق( داللۀ األصوات فی القرآن الکریم– 
  1391زمستان العدد  الثانی ،    پاییز و  15د المجل

 1392–مجلۀ آفاق الحضارة اإلسالمیۀ  -الصورة الفنیۀ فی رسائل االمام علی علیه السالم  
  و علـوم  دانشـکده ادبیـات    -مجله علمی پژوهشی ادب عربی – "البخالء  "شخصیت بخیل در کتاب

  انسانی دانشگاه تهران
 بررسی موردي تالیفات ادبـی قـرآن پژوهـان در قـرن دوم و     (  اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن

سـال  -پژوهشی دانشگاه بین المللی امـام خمینـی قـزوین    علمی–نامه لسان مبین فصل )سوم هجري
  1391بهار -7سوم شماره 

 سال چهارم -فصلیۀ دراسات األدب المعاصر -فن الخطابۀ فی ضوء الحیاة االجتماعیۀ فی العصر األموي
  1391بهار  -13شماره 

 مجله علمی پژوهشـی  –فصلیۀ محکمۀ إضاءات نقدیۀ  – األثر الفارسی فی شعر عبد الوهاب البیاتی-



  1391تابستان  6شماره 
 بررسی موردي شعر ابو فراس حمدانی ، شـریف رضـی و مهیـار     (د تصویر هنري در شعر شیعیکارکر

 -8شـماره   -پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قـزوین  علمی–نامه لسان مبین فصل )دیلمی
  1391تابستان 

 دانشـگاه   – مجله علمی و پژوهشی  اللغۀ العربیـۀ و آدابهـا   -نظریۀ الصرفۀ فی میزان الدراسۀ و النقد
  یس قمپرد –تهران 

 مجلۀ جامعـۀ    -فصلیۀ علمیۀ محکمۀ -لحنا مینۀ "الثلج یأتی من النافذة  "فی روایۀ  جمالیۀ الوصف
  2113مارس  -)8(العدد الثامن -)  هلند(ابن رشد فی هولندا 

 فـردیس   -جامعـۀ طهـران   –اللغۀ العربیۀ و آدابها  مجلۀ - ة الموت الفطریۀ فی شعر خلیل حاويصور
  ) پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم-مجله علمی( لیۀ علمیۀ محکمۀفص     -قم
       ارزیابی میزان موفقیت بخش متون عربی عمومی سال سـوم دبیرسـتان از دیـدگاه دبیـران و دانـش

فصـلیه   –مجلۀ الجمعیۀ االیرانیۀ للغۀ العربیۀ و آدابها  -)شهرستان پیرانشهر: مطالعه موردي ( آموزان
  )پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -جله علمیم(  -علمیۀ محکمۀ

  إضـاءات   –)نموذجـاً  ) ع(دراسۀ فی رسـائل االمـام علـی    ( السیاق و فاعلیته فی تبیین الصورة الفنیۀ
  1392 تابستان 10شماره -مجله علمی پژوهشی –نقدیۀ  فصلیۀ محکمۀ 

 عـدد العاشـر،   ال "راسات فی اللغۀ العربیۀ و آدابهـا  د "مجلۀ   -  ابن األثیر من العبقریۀ الی النرجسیۀ
  جامعۀ تشرین -جامعۀ سمنان ش،.ه1391صیف 

  مجلـه علمـی    –إضـاءات نقدیـۀ  فصـلیۀ محکمـۀ      – "موعد فی الجنـۀ   "دراسۀ أسلوبیۀ فی قصیدة
 1392 بهار 9شماره -پژوهشی

 کلیـۀ  مجلـۀ  –لشاعر و دراسـۀ شـعره   اطاللۀ علی حیاة الشیخ حسین نجف التبریزي النجفی الفقیۀ ا 
  2113 –جامعۀ بغداد  –اآلداب 

  و  "البصـریین و الکـوفیین  : االنصاف فی مسائل الخالف بین النحـویین  "سبک ابن األنباري در کتاب
دانشکده ،1391 ، پاییز و زمستان7شماره   –مجلۀ  بحوث فی اللغۀ العربیۀ و آدابها  -اصول نحوي او

  ی  دانشگاه اصفهانزبان هاي خارج
 مجلۀ آفاق الحضارة اإلسالمیۀ  -) أشعار سعاد الصباح نموذجاً( دور المرأة فی الشعر الرثائی المعاصر–

1392  
  مجلـۀ علمیـۀ    -)األیات التی نزلت فی وصف اهللا تعالی نموذجـاً ( داللۀ األصوات فی االیات المتشابهۀ

  ریۀ الجمهوریۀ الجزائ –جامعۀ ادرار  –فکریۀ 

  

  

  



  

  )Curriculum Planning( درسی ریزي برنامه 

 راهنمایی ي دوره در عربی زبان درسی ریزي برنامه و طراحی  
 دبیرستان ي دوره در عربی زبان درسی ریزي برنامه و طراحی  
 اسالمی معارف ي رشته در عربی زبان درسی ریزي برنامه و طراحی  

  اسالمی الملل بین هاي سازمان با همکاريعضویت و 

  1390عضو بنیاد نخبگان بعد از برگزیده شدن در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی -1
   

  مدرس زبان عربی و تربیت اسالمی آیسیسکو -2
سال / تدریس در دوره ي آموزش زبان عربی در برونئی دارالسالم براي دبیران عربی از طرف آیسیسکو  - الف

2005  
سال / در دوره ي آموزش زبان عربی در کابل افغانستان براي دبیران عربی از طرف آیسیسکو تدریس  - ب

2004  
شرکت در جمع مدرسان زبان عربی کشورهاي اسالمی در اندونزي به عنوان نماینده جمهوري اسالمی  - ج

   2003سال / ایران و ارائه گزارش از کیفیت و سطح آموزش زبان عربی در ایران 
  

  تالیفی هاي مجموعه در نظارت

انتشارات ( توسط موسسه فرهنگی برهان  که "کتابهاي کوچک عربی"ناظر و دبیر طرح بیست جلدي
  :جلد آن به زیور طبع آراسته شده است 7تاکنون  )مدرسه

  - اعراب و بناء -1
  -  صحیح و معتل -2
  -در زبان عربید اعدا -3
مذکر و مؤنث -4  
ضمیر  -5  
تمییز - حال -6  
انواع مفاعیل   -7  

  ) :ارشد کارشناسی - دکتري( ها نامه پایان و ها رساله مشاوره و راهنمایی



 - علی بشیري - )من منظور ذاتی و جماعی (صورة الموت فی شعر خلیل الحاوي و عبدالوهاب البیاتی- 1
  1392یکم اردیبهشت  -دکتري- راهنمایی

انحراف زبانی ، بینامتنی ، : نمونه موردي( ربی معاصربازخوانش نقد عربی قدیم در پرتو نظریات نقد غ-2
  دکتري –مشاوره ) دریافت

  -1391شهریور  –رضوان باغبانی –سیر تحول اندیشه اعجاز ادبی قرآن کریم از آغاز تا پایان قرن پنجم -3
  دکتري –مشاوره 

مدانی،شریف شعر ابوفراس ح:بررسی موردي(بررسی تصویرهاي هنري در شعر کالسیک شیعی عربی -4
  دکتري -مشاوره  - 1391شهریور –احمد امید علی  -)رضی، مهیار دیلمی،صاحب بن عباد

   
   

کارشناسی  - راهنمایی –نقد و بررسی آراء شوقی ضیف در باره تسهیل نحو عربی، یوسف پور حیدري -5
  1388بهمن - ارشد

انشگاهی و تأثیر این متون در بررسی و نقد جایگاه متون در کتابهاي عربی دوره دبیرستان و پیش د-6
  1389مهر  - کارشناسی ارشد–راهنمایی  -محمد رضا نیکوبخت  - آموزش زبان عربی

راهنمایی  - "أوالد حارتنا  "مبانی و نشانه هاي فلسفه اگزیستانسیالیسم در آثار نجیب محفوظ با تکیه بر  -7
  کارشناسی ارشد–
آبان  –راهنمایی  - رضا عرب بافرانی   –ف تبریزي تحقیق ، تصحیح ، و شرح دیوان شیخ حسین نج  -8

  کارشناسی ارشد - 1390
سجاد  - تعلیم النصوص األدبیۀ فی أقسام اللغۀ العربیۀ و آدابها بالجامعات االیرانیۀ و مدي تحقق أهدافه -9

  کارشناسی ارشد- 1391شهریور  - راهنمایی- اسماعیلی
 –) أسلوبیۀ فی دیوان  الیک یا ولدي لسعاد الصباح نموذجاً دراسۀ ( فن الرثاء فی الشعر العربی المعاصر - 10

  1392شهریور  - کارشناسی ارشد -راهنمایی - نورالدین پروین
  

بررسی و نقد دروس مهارت شنیداري و نقش متون ادبی در تقویت این مهارت در رشته زبان و ادبیات  - 11
  1391مهر – کارشناسی ارشد –راهنمایی – زهره شیبانی - عربی

 - الواقعۀ و القیامۀ و المرسالت و االنشقاق نموذجاً ،  دراسۀ آسلوبیۀ  فی سورفی القرآنمشاهد القیامه - 12
  1392بهمن  - کارشناسی ارشد - راهنمایی  - زهادت

–راهنمایی  - فرشته بهرامیان) بررسی سبک شناسی سوره توبه( دراسۀ أسلوبیۀ فی سورة التوبۀ  - 13
  1392اسفند  –کارشناسی ارشد 

رقیه رکنی  - )احمد دحبور ،توفیق زیاد، سمیح قاسم( عناصر فرهنگ عامیانه در شعر مقاومت فلسطین - 14 
  1389فروردین  –کارشناسی ارشد  - مشاوره –

پوران  –بررسی ویژگی هاي محتوایی و اسلوبی ادبیات کودکان در آثار نبیل سلیمان سلیمان خلف - 15
  ناسی ارشدشکار –مشاوره - رضایی 



آمنه خاکسار  –) با تکیه بر آثار نزار قبانی و محمد ماغوط( هجاي سیاسی در ادبیات معاصر سوریه - 16
  کارشناسی ارشد–مشاوره  - بلداجی

 -مشاوره - محمد امیري فر  –مطالعات ادبی دکتر محمد حسین علی الصغیر در حوزه قرآن کریم  - 17
  کارسناسی ارشد

شهریور -کارشناسی ارشد –مشاوره  -فاطمه توانا   - ادق علیه السالمجایگاه ادبیات در آثار امام ص - 18
1390  

بررسی تطبیقی بنیادهاي مشترك شکل گیري شعر نو در ایران و عراق با تکیه بر شعر نیما یوشیج و  - 19
  بدر شاکر السیاب

  1391دیماه  - کارشناسی ارشد –مشاوره  - محمد صالحی  
اسفند –کارشناسی ارشد –مشاوره  - محمد کبیري - م علی علیه السالمالصورة الفنیۀ فی رسائل االما - 20

1391  
دي  - کارشناسی ارشد–مشاوره  -سمیه ثامنی –األدب و تجلیاته فی کالم االمام الرضا علیه السالم - 21

1392  
 

مقاله ارائه با داخلی و المللی بین علمی هاي کنفرانس در شرکت  

 من العربیۀ اللغۀ فی الدولی المؤتمر -  بغیرها الناطقین من العربیۀ لمتعلمی الالزمۀ المهارات تعلیم 
  1388 – جاکارتا – اندونزي ،االجتماعی و الثقافی المنظور

 آموزش المللی بین همایش اولین – بغیرها الناطقین من العربیۀ لمتعلمی العملیۀ اللغویۀ الحاجات 
  تهران - ایران -عربی زبان
 چهارمین - دانشگاهها در عربی ادبیات و زبان رشته در خواندن مهارت و شنیداري مهارت آموزش 

  همایش
 رازي دانشگاه – کرمانشاه – عربی ادبیات و زبان هاي گروه مدیران سراسري  
 دوستی بروطن تکیه با(  نرودا پابلوا و درویش محمود شعر در مقاومت هاي جلوه تطبیقی بررسی ( - 

  )گیالن دانشگاه - رشت( لبنان در مقاومت ادبیات، ملی همایش
 خارجی هاي زبان دانشکده – اصفهان - األموي العصر فی االجتماعیۀ الحیاة ضوء فی الخطابۀ فن 

 1389 بهمن - اصفهان دانشگاه

 و ادبیات دانشگاه  دانشکده زبان –یزد  – اإلضمار و اإلظهار لمعانی الفاء فی تیسیر نقلها الی الفارسیۀ
  1390شهریور  - همایش ملی راهکارهاي توسعه بین رشته اي در حوزه زبان و ادبیات عربی- یزد
  الموتمر القرانی  - کواالالمپور–مالزي . داللۀ األصوات فی القران الکریم فی سورتی القیامۀ و النازعات

  23/2/2112- 22   )2مقدس (الدولی



      اللغۀ العربیۀ فی  -2013.دبی .  عربیۀالموتمر الدولی الثانی للغۀ ال - األدب فی تعلیم اللغۀتوظیف
  الجمیع شرکاء فی حمایتها: خطر

 هفتمین  -با موضوع قناعت از منظر سبک شناسی مقایسه تطبیقی ضرب المثل هاي فارسی و عربی
تهران دانشگاه  - 1391شهریور  17- 15 -همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

  عالمه طباطبایی
   همایش بین المللی قرآن و مستشرقان – نقد آراء مستشرقان پیرامون اصالت تشریعی قرآن – 

  )مجتمع آموزش عالی امام خمینی( جامعۀ مصطفی العالمیۀ –قم  - 1391بهمن 
  

  علمی جوایز و درجات
  1390-فارابی المللی بین جشنواره پنجمین برگزیده  -1
  1391 - تبریز سال کتاب برگزیده  -2
  1389-  رشد جشنواره هفتمین  برگزیده  -3
  1384-  رشد جشنواره پنجمین  برگزیده  -4
  1381- رشد جشنواره سومین  برگزیده  -5
  

  پژوهشی – علمی مجالت داوري

 انسانی علوم المللی بین پژوهشی - علمی فصلنامه  
 تطبیقی ادبیات و زبان پژوهشی - علمی فصلنامه  
 عربی ادبیات و ربان ایرانی انجمن پژوهشی - علمی مجله  
 عربی ادب پژوهش(مبین لسان پژوهشی - علمی فصلنامه(  
 آموزشی هاي نوآوري پژوهشی - علمی فصلنامه  
 ایران درسی برنامه مطالعات پژوهشی - علمی فصلنامه  
 آدابها و العربیۀ اللغۀ پژوهشی - علمی مجله  
 تطبیقی ادبیات پژوهشی - علمی مجله  
 پژوهی زبان فصلنامه دو پژوهشی - علمی مجله  
 فارسی ادبیات و زبان کاوشنامه پژوهشی علمی فصلنامه  

 سالمیۀمجله علمی پژوهشی آفاق الحضارة اال  
 مجله علمی پژوهشی جستارهاي زبانی  
 اللغۀ العربیۀ و آدابها مجله علمی پژوهشی  



 مجله علمی پژوهشی اضاءات نقدیۀ  
  پژوهش نامه انتقاديمجله علمی پژوهشی  

 

  اجرایی هاي مسؤولیت

 10/8/1391 - 05/05/1387  از ,مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 

  تاکنون 1390مدیر گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی از 

 یرت و ارزیابی دانشکده علوم انسانعضو کمیته نظا 

 عضویت در کمیته تخصصی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس 

 مسئول آزمایشگاه مشترك گروههاي زبان فارسی و عربی 

 استاد مشاور فرهنگی دانشگاه 

 دانشگاه تربیت  عضو کمیته علمی گروه الهیات و فلسفه دینی مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی
  مدرس

 


