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  مشخصات فردي

  میرحاجی: نام خانوادگی

  رضاحمید: نام

  1340: متولد

  

  سوابق تحصیلی

  فیزیک –ریاضی : دیپلم

  زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران: کارشناسی
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  ادبیات عربی از دانشگاه تهرانزبان و : دکتري

  mirhaji_sayyed@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی

  

  



  فعالیت هاي پژوهشی

  پژوهشی -مقاالت علمی 
سال و شماره مجله   محل انتشار  عنوان مقاله  ردیف

  منتشر شده
دانشمندان نحوي و بالغی فرایند فهم متن در پرتو آراي   1

  )سیبویه و عبدالقاهر(
انجمن ایرانی زبان و 

  ادبیات عربی
  10ش -1387

و  زبان هاي پژوهش  یابی از متندر حوزه معنی تأمالتی  2
  ادبیات تطبیقی

  1ش -1389

  لسان مبین  متام ة عند ايبي اللغوريات التفکيآل  3
  )با همکاري(

  5ش -1390

عربی و تأثیر آن در آموزش  رویکرد رسمی آموزش زبان  4
  واژگان پایه

هاي نوآوري
  آموزشی

  35ش -1389

انجمن ایرانی زبان و   - مقطع دبیرستان–هاي عربی بررسی و نقد کتاب  5
  ادبیات عربی

  15ش -1389

پژوهشنامه نقد ادب   مبانی زیباشناسی متن در زبان عربی  6
  عربی

  4، پیاپی 1ش -1389

اي واژگان در فرایند ترجمهکاربردشناسی اصل تعادل   7
  رآن کریمقترجمه 

  ادب عربی
  )با همکاري(

  4، پیاپی 2ش -1390

شناسان ترین زبانبررسی بافت متن از دیدگاه برجسته  8
  بر اساس الگوي حازم قرطاجنی نقدیم مسلما

  جستارهاي ادبی
  )با همکاري(

  10ش

  مبینلسان   گرایی در الکتاب سیبویهنقش –گرایی رویکرد صوت  9
  )با همکاري(

  11ش -1392

ية يف اضاءات نقد  يةولوجيميوأدالبنات دراسة س  10
   العريباألدبني

با (يوالفارس
  )مهکاری

  9ش – 1392

  

  



  ترویجی - علمی 
  سال و شماره مجله منتشر شده  محل انتشار  عنوان مقاله

  زبان و ادب  نتایج -مبانی  –یابی در زبان عربی فرایند معنی
عالمه دانشگاه 

  طباطبائی

  29ش – 1385

  

  تخصصی -مقاالت علمی 
سال و شماره مجله منتشر   محل انتشار  عنوان مقاالت  ردیف

  شده
رشد معارف اسالمی   چند نکته پیرامون تجزیه و ترکیب  1

  - رشد عربی-
  15و  14ش -1370

بحثی پیرامون اسم فاعل، صفت مشبهه و   2
  مبالغه

رشد معارف اسالمی 
  - رشد عربی-

  12ش  – 1370

رشد معارف اسالمی   )1(جامد و مشتق   3
  - رشد عربی-

  23ش  -1372

رشد معارف اسالمی   )2(جامد و مشتق   4
  - رشد عربی-

  25ش  -1374

رشد معارف اسالمی   موانع آموزش زبان عربی  5
  - رشد عربی-

  22ش  -1372

رشد معارف اسالمی   1تاریخ نحو   6
  - رشد عربی-

  23ش  -1372

رشد معارف اسالمی   2نحو تاریخ   7
  - رشد عربی-

  22ش  -1372

   



  تالیف کتاب

  کتاب
  آخرین انتشار  محل انتشار  سال چاپ  نام  ردیف

  91  آموزش و پرورش  1375  عربی اول راهنمایی  1
  92  آموزش و پرورش  1376  راهنماییعربی دوم   2
  92  آموزش و پرورش  1377  عربی سوم راهنمایی  3
  92  آموزش و پرورش  1378  )عمومی(عربی اول دبیرستان   4
  92  آموزش و پرورش  1379  )عمومی(عربی دوم دبیرستان   5
  92  آموزش و پرورش  1380  )عمومی(عربی سوم دبیرستان   6
  92  آموزش و پرورش  1379  )انسانیعلوم (عربی دوم دبیرستان   7
  92  آموزش و پرورش  1380  )علوم انسانی(عربی سوم دبیرستان   8
  92  آموزش و پرورش  1372  )علوم انسانی(دانشگاهی عربی پیش  9

  1378  آموزش و پرورش  1369  )نظام جدید(عربی اول دبیرستان   10
  1379  آموزش و پرورش  1370  )نظام جدید(عربی دوم دبیرستان   11
  1380  آموزش و پرورش  1371  )نظام جدید(عربی سوم دبیرستان   12
  1375  آموزش و پرورش  1368  )نظمام جدید(عربی چهارم دبیرستان   13
  1383  سمت  1372  مي لتعلّم لغة القرآن الکرميوقاملنهج ال  14
 –درآمدي بر تفسیر بیانی قرآن کریم   15

  -رویکردي زبانی به آیات قرآن کریم
    سخن  1392

  برگزیده جشنواره رشد    1384  )دانشگاهیپیش(آموزش جامع عربی   16
  برگزیده جشنواره رشد    1384  )علوم انسانی(آموزش جامع عربی   17

  
  )پایان نامه(و رساله نامه راهنمایی پایان

  تاریخ دفاع  عنوان
  16/06/1389  قاع وداللته علی املعنیياال

  20/06/1389  ةييف املفردات القرآن التطور الداليل

ل ية وشرح ابن عقي ما جاء يف مبادی العربنياملقارنة ب
  )االسم والفعل(

13/10/1388  



ابداعات عبدالقاهر اجلرجانی وجهوده يف استخراج 
  املعنی

26/06/1385  

  16/06/1389  هاية علی معانيداللة املفردات القرآن

  28/06/1385  ان يف ج البالغةيب البياسال

  26/06/1385  النحو والداللة

  15/11/1387  ميالنحو ودوره يف استنتاج املعنی من القرآن الکر

  15/11/1385  داللة األصوات علی املعانی

ل ية وشرح ابن عقي ما جاء يف مبادئ العربنياملقارنة ب
  )املنصوبات(

24/06/1388  

  24/06/1388  ة وداللتها علی املعنیيالقوالب الصرف

  05/11/1390  ةيولوجيميوأد البنات دراسة س

دراسة يف جذور آراء حناة البصرة علی ضوء مدرسة 
  ينيالشکالن

10/11/1389  

  31/06/1387  العدد وخروجه عن مقتضی الظاهر

  08/11/1390  خلطايب مع ترمجتها" ان اعجاز القرآنيب"شرح الرسالة 
  نامه و رسالهراهنمایی پایان

  تاریخ دفاع  عنوان
  22/03/1390  اشکالية البنية املعجمية

آليات التفکري اللغوية عند ابی متام علی ضوء علم 
  الداللة

29/06/1390  

السياق ودوره يف عملية فهم النص دراسة نظرية 
  تطبيقية يف آي الذکر احلکيم

17/04/1392  

  مشارکت در انتشار مجالت علمی
هفت شماره از آن ) 1393بهار (که تا کنون  – "پژوهش و نقد ترجمه در زبان و ادبیات عربی"سردبیر مجله 

  .چاپ شده است
  


