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  سوابق تحصیلی

تاریخ فراغت از   رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی
  تحصیل

  محل تحصیل

  بجنورد –هنرستان فنی سید جمال الدین اسد آبادي   1365  اتومکانیک  دیپلم پایان دوره متوسطه
  دانشگاه تهران  1373  زبان روسی  کارشناسی

  تهران –یت مدرس دانشگاه ترب  1382  زبان روسی  کارشناسی ارشد
  دانشگاه تهران  1391  زبان روسی  دکتري

  

  سوابق کاري واجرایی

  آدرس  سمت  محل کار  دوره زمانی
دفتر امور اقتصادي استانداري   1374-1373

  خراسان
  )وقت(استانداري خراسان  –مشهد   کارشناس

سفارت جمهوري اسالمی ایران در   1377-1374
  کشور قرقیزستان

رئیس گروه  رئیس دفتر سفیر و
  مترجمان سفارت

  بیشکک –قرقیزستان 

  )وقت(سازمان جهاد سازندگی  –مشهد   کارشناس امور بین الملل  سازمان جهاد سازندگی خراسان  1379-1377
اداره کل امور بین الملل وزارت   1380-1379

  جهاد کشاورزي 
  بلوار کشاورز، ساختمان کشاورزي –تهران   کارشناس امور بین الملل

با درجه ( عضو هیات علمی رسمی  دانشگاه فردوسی مشهد   1380 -1391
  )مربی

 –دانشکده ادبیات  –دانشگاه فردوسی  –مشهد 
  گروه زبان روسی

 



  )مدیر گروه 1386الی  1384از (
با درجه (عضو هیات علمی رسمی   دانشگاه فردوسی مشهد   1391از 

  )استاد یاري
"  

 1392از آبان ماه 

  93تا خرداد  
  "  مدیر گروه زبان روسی  گاه فردوسی مشهددانش

تا  93از خرداد 
  )ادامه دارد(

  دانشگاه بجنورد  معاون اداري و مالی  دانشگاه بجنورد

تا  1386از سال 
ادامه (کنون 

  )دارد

  .ا.ا.مترجم رسمی قوه قضائیه ج  
  ) زبان روسی(

دارالترجمه رسمی  -سه راه ادبیات   –مشهد 
  مشهد

  

  سوابق پژوهشی

  1387مشهد – سال و محل انتشار  آموزش افعال حرکتی روسی به فارسی زبانان  ف کتابتالی
مشکالت فراگیري افعال حرکتی روسی و نحوه   چاپ مقاله

  آموزش آن به فارسی زبانان
پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه  - مجله علمی

  1386فردوسی مشهد 
نگاهی به فرازیولوژي زبان روسی و مقایسه آن در   چاپ مقاله

  زبان فارسی
پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه  - مجله علمی

  1381فردوسی مشهد 
  1391روسیه  – "молодой ученый"پژوهشی  - مجله علمی  حسن تعبیر و قبح تعبیر در زبان فارسی  چاپ مقاله
داراي جزء اسمی در ضرب المثل ها واصطالحات   چاپ مقاله

  زبان فارسی
 актуальные проблемы"پژوهشی  - مجله علمی

гуманитарных и естественных наук" –  1391روسیه  
فرهنگی امثال و حکم فارسی و مشکالت  ارزش  چاپ مقاله

  ترجمه آنها
 -"پژوهش هاي زبان وادبیات روسی"پژوهشی   –مجله علمی 

1392   
شرکت در 

کنفرانس بین 
مللی خارجی ال

  با چاپ مقاله

نقش زبان روسی در گفتمان  "کنفرانس بین اللملی 
ایران، (فرهنگی بین روسیه و کشورهاي فارسی زبان 

  1392مهرماه  – )تاجیکستان، افغانستان

ارزش فرهنگی امثال و حکم فارسی و  "مقاله اینجانب با عنوان 
ژوهشی پ –در مجله علمی  "مشکالت ترجمه آنها به زبان روسی

  . اختتامیه کنفرانس به چاپ رسیده است
شرکت در این کنفرانس را می توانید در مصاحبه اینجانب با گزارش 

نمایندگی خبرگزاري فارس نیوز در تاجیکستان با آدرس ذیل 
  :مالحظه نمایید

 ://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920808000054http  
  

شرکت در 
کنفرانس بین 

  المللی خارجی

کنفرانس بین المللی اساتید زبان روسی در شهر سن 
  1392آبان ماه  –پترزبورگ روسیه 

هفتمین نشست بنیاد زبان روسی  "این کنفرانس تحت عنوان 
  . ار گردیددر شهر پترزبورگ روسیه برگز ")روسکی میر(

  

  



  عضویت در انجمن هاو مراکز
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