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  یسوابق آموزش
 دانشگاه  هاي بوعلی سینا ورازي ولرستان   یتدریس در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عرب -1

 و رازي  و تربیت مدرس بوعلی سینا هاي تدریس دوره کارشناسی ارشد  زبان وادبیات عربی  دانشگاه -2

 و رازي  لرستان وره کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هاي بوعلی سینا وتدریس دروس عربی د  -3

  تدریس دروس عربی دانشجویان دوره  کارشناسی رشته فقه ومبانی حقوق دانشگاه بوعلی سینا -4
 تدریس دروس عربی دوره کارشناسی رشته  حقوق دانشگاه بوعلی سینا -5

در دوره دکتري دانشگاه بوعلی » تحلیل متون معاصر«ودرس . ر دوره دکتري دانشگاه تربیت مدرسد» نقد ادبی« و » نثر معاصر عربی « تدریس دروس  -6
 سینا 

 
   سوابق پژوهشی

  زبان فارسی به هاي چاپ شده مقاله 
  1371 -10و9شماره  -بیت مدرسدانشگاه تر -،)میرزایی (،مجله مدرس» انعکاس دین ومظاهر آن در داستان هاي نجیب محفوظ« -1
 1373آبان  -8سال یازدهم شماره  -کیهان فرهنگی ،)میرزایی( ، »نویسینجیب گیالنی؛ تاریخ اسالمی و هنر رمان«  -2

 -) دبیات عربیویژه نامه  زبان وا(مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،)میرزایی(  ،»سیر تحول شیوه هاي نوشتاري در دوره نهضت ادبی جهان عرب « -3
 1382بهار وتابستان  -دانشگاه تربیت معلم

  1383 -52شماره  -مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء  ،)میرزایی(  ،»قیام امام حسین وشعر نو ادبیات معاصر عربی«  -4
 1379  زمستان -پائیز ، مجله فرهنگ همدان)میرزایی(،») ع(آرمان گرایی دینی و واقع بینی  سیاسی در حکومت علی«   -5

 –مجله انجمـن ایرانـی زبـان وادبیـات عربـی        )علی نظري -میرزایی (،»ارائه یک الگوي آموزشی مناسب  جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی « -6
    84 تابستان

  1384 زمستان ،4 شماره – مجله  انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، )ناهید نصیحت -میرزایی ( - »شعر کاوي گفتمان« –7
تابستان  -مجله دانشکده ادبیات  وعلوم انسانی  دانشگاه مشهد، تخصصی زبان وادبیات ،)نصیحت ناهید –میرزایی (، »زبان در گفتمان طنز احمد مطر«  -8

1386  
 -54شـماره  -انشگاه شهید بهشتید -پژوهشنامه علوم انسانی -)میرزایی  -علی باقر طاهري نیا(» نوآوري علمی وتقلید ادبی در سروده هاي ابن سینا « -9

  1386تابستان 
،  پژوهشـنامه  ادب غنـایی، دانشـگاه سیسـتان و     )مظفر اکبـري مفـاخر   -میرزایی(»بحران فکري وروحی  قهرمان  در رمان الثالثیه نجیب محفوظ «  -10

  1387،پاییز و زمستان 11شماره  -بلوچستان
، )علی سـلیمی -خلیل پروینی -میرزایی(  »)یک تا ده شماره( ي انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی  گونه از مقاالت چاپ شده مجلهتحلیلی گزارش«  -11

  1387 زمستان و پاییز –10مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی  شماره
بهـار   -انسانی دانشگاه شهید بـاهنر کرمـان   مجله دانشکده ادبیات وعلوم -)ماشاء اهللا واحدي -میرزایی ( »و اشعار احمد مطر قرآن روابط بینامتنی «  -12

1388    
 و بهـار  – 11مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی  شـماره   )مظفر اکبري مفاخر -میرزایی(،»نجیب محفوظ» گانهسه«تحلیل مکتب ادبی داستان «   -13

  1388 تابستان
  -دانشکده ادبیات و علوم انسـانی داشـگاه شـهید بـاهنر      -ادبیات تطبیقی ، )متیرح  -میرزایی(، »جغرافیاي تاریخی ایران ساسانی در شعر بحتري« -14

  1388شماره اول پاییز 
دانشکده ادبیات و علـوم انسـانی داشـگاه شـهید       -ادبیات پایداري -)مرضیه حیدري -میرزایی( ،»هاي مقاومت در شعر عزالدین مناصره اسطوره«  -15

   1388شماره اول پاییز  -باهنر
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،بهـار  14انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی،شماره مجلۀ ) سلیمی -میرزایی( »هاهاي زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاهنقش آفرینی گروه« -16
1389  

مجله زبان  ،)انهپروعلی -شریفیانمهدي  -میرزایی( »صالح عبدالصبور و نادر نادرپور: در آثار دو شاعر فارسی و عربی» مرگ اندیشی خیامی«  -17
  1389 بهار  –شماره اول  -ه تربیت مدرسدانشگا -وادبیات تطبیقی

یات عربی ، بن مایه هاي افسانه شهرزاد ایرانی در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم،  دکتر حسین نوین ، دکتر فرامرز میرزائی،  فصلنامه زبان و ادب -18
  153  ص  1390، بهار و تابستان 4شماره 

، 2شماره ) پژوهش ادب عربی(فصلنامه لسان مبین) فرامرز میرزایی، مریم رحمتی( ؛»بررسی و تحلیل برخی وام واژه هاي  فارسی دیوان ابو نواس«  -19
  1389اسفند 

ربی، دانشگاه یزد، شماره ، پژوهشنامه زبان وادبیات ع)  فرامرز میرزایی، سمانه رئیسی( » گفتگوي حکیمانه  در نمایشنامه پیگمالیون توفیق الحکیم« -20
  1389اول، پاییز و زمستان 

صالح عبدالصبور؛ فرامرز میرزایی، مهدي شریفیان، علی پروانه، مجله زبان » هاي بشرحافی صوفی یاداشت«ي عطار در قصیده» منطق الطیر«بازتاب  -21
  1390 تابستان  –شماره اول  -دانشگاه تربیت مدرس -وادبیات تطبیقی

؛ فرامرز میرزایی، ) کنفانی از غسان» ما تبقی لکم«و » الشمس رجال فی«: مطالعه مورد پژوهانه(روایت زمان در ادبیات پایداري فلسطین  ياشگرده -  22
 .206-175):2(1 ;1390تابستان  نامه ادبیات تطبیقی،مریم مرادي، مجله کاوش

سال چهارم، ،و فصلنامه ادب عربی، ناهید نصیحت، فرامرز میرزایی،املی نصراهللا» ناالقالع عکس الزم«در رمان » گفته هاي داستانی«شیوه روایت  -23
  1391، زمستان 4شماره 

، میرزاییفرامرز , پروینی , خلیل روشنفکرکبري , نصیحت ناهید ؛ بر اساس نظریه گریماس» و ما تشاوون«معناشناسی ساختار روایی داستان  - نشانه   -24
  1391، پاییز و زمستان 3سال دوم، شماره ؛ ر عربیفصلنامه نقد ادب معاص دو
، میرزایی فرامرز , پروینی خلیل , روشنفکر کبري , نصیحت  ناهید»  لقاء فی لحظه رحیل«معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه  - بررسی نشانه  -25

  1392، تابستان 14سال چهارم، شماره  جستارهاي زبانی 
  1392بهار و تابستان  ، ژوهش هاي زبان شناسی تطبیقی، پیرزایی،فرامرز مرحمتی ترکاشوند ،  مریم دیوان بحتري وامواژه هاي فارسی در -26
، مجید محمدي؛ خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی؛ فصلنامه نقد ادب معاصر »موسم الهجرة الی الشمال« تقابل مکان وکارکردهاي معنایی آن در رمان  -27

  1392) 5/ ی پیاپ7(عربی، سال سوم 
  681 -678صص ،1389، جواهري، محمد مهدي، دائرة المعارف االسالمی، جلد هیجدهم  -28
  )در دست چاپ(،  1385 -دائره المعارف بزرگ اسالمی -)میرزایی ( »ادبیات معاصر عرب « -29
  1392، 20جلد دائرة المعارف االسالمی، ابراهیم،  حافظ -30
  1391آیینه نقد وبررسی، خلیل پروینی، فرامرز میرزایی، صدیقه زودرنج، فصلنامه ادبیات دینی، شماره سوم ، زمستان  معاصر در اسالمی نظریه ادب -31
 1391، اردیبهشت 7ظرفیت هاي پنهان گسترش زبان فارسی در مصر، فرامرز میرزایی، ماهنامه روابط فرهنگی، سال دوم، شماره  - 32

، 7فرصت ها وچالش ها، فرامرز میرزایی، ابوالفضل رحمنی، ماهنامه روابط فرهنگی، سال دوم، شماره : رزبان فارسی در مص ترویج وتقویت -33
  1391اردیبهشت 

  
  به زبان عربی ههاي چاپ شدمقاله

  1379 خریف  ،، مجله العلوم االنسانیه)میرزایی( » الغزو الثقافی واالدب الروایی فی مصر«   -34
 1381 ربیع مجله العلوم االنسانیه » دب العربی الحدیثالمؤثرات الهامۀ فی اال«  -35

  1383 -)2(11، مجله العلوم االنسان العدد )علی باقر طاهري نیا -میرزایی( »دور السید جمال الدین االسد آبادي فی النهضه االدبیه المعاصره«  -36
  1386مهر -مجله آفاق الحضارة   ،)نبه زاريپ سارا یداهللا -میرزایی ( »)ص(شعراءالمقاومۀ  فی عصر الرسول االعظم « -37
  1388بهار و تابستان  ،8اللغه العربیه و آدابها، شماره  ،)پروانه -میرزایی (،»فی شعر صالح عبدالصبور» الموت الخیامی« -38
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هـومن   -کبري روشنفکر - میرزایی  –ل پروینی خلی ( »دراسۀ البنیۀ القصصیۀ  لقصۀ المناظرة بین االنسان و الحیوان والجن فی رسائل اخوان الصفا«  - 39
  2009 خریف  -مجلۀ العلوم االنسانیۀ الدولیۀ )ناظمیان

  1389خریف   –مجلۀ العلوم االنسانیۀ الدولیۀ  )مریم رحمتی -یعقوب محمدي فر -میرزایی(  »استدعاء الشخصیات الساسانیۀ فی شعر البحتري«  -40
جامعۀ  -و آدابها اللغۀ العربیۀفی مجلۀ الدراسات ) میرزایی(، »)من الرؤیۀ البصریۀ الی الرؤیۀ الفکریۀ( ن کسري للبحتريتلقی الصورة فی قصیدة ایوا«  -41

  )2010(1389شماره اول ،  ربیع   –جامعۀ تشرین  -سمنان
نیا، روح اهللا مهدیان طرقبه، مجلۀ جامعۀ ابن رشـد    فرامرز میرزایی، علی باقر طاهري ؛ »الخصائص السردیۀ و جمالیتها فی روایۀ الصبار لسحر خلیفۀ« -42

  52ص 2011فی هولندا، دوریۀ علمیۀ محکمۀ تصدر فصلیا، العدد الثانی، ابریل نیسان 
یـۀ  ؛ فرامرز میرزایی، مریم رحمتـی، مجلـه الجمع  »)نموذجاً» حلم وردي فاتح اللون«دراسۀ الوصف فی (جمالیات اللغۀ السردیۀ عند میسلون هادي  « -43

  1390، صیف 19العدد دابها، آاالیرانیۀ للغۀ العربیۀ و
  )م2011 -2010( 1431، خریف و شتاء11العدداللغه العربیه و آدابها،  مجلۀابنُ درید األزدي واسهاماته الحضاریۀ، فرامرز میرزایی، علی سلیمی،   -44
) جامعۀ شهید بهشتی( فرامرز میرزایی، طیبه امیریان،مجلۀ دراسات فی النقد العربی التحلیل السیمایی لروایۀ رحلۀ ابن فطومۀ، العناوین والشخصیات، -45

  1391خریف وشتاء   5العدد 
 الربیع األول، العدد عشرة، السادسۀ السنۀ ، اإلسالمی الحضارة آفاق، فرامرز میرزایی، حسن اکبري آذرشربیانی،، اإلسالمی الفقه فهم فی العربیۀ اللغۀ أثر -46

  ق،. ه 1434 فالصی و
لحنا مینه، عیسی متقی زاده، فرامرز میرزایی، سجاد اسماعیلی، دانش محمدي، مجلۀ جامعۀ ابن رشد » الثلج یأتی من النافذة« جمالیۀ الوصف فی روایۀ -47

  2013مارس –فی هولندا، العدد الثامن، آةذار 
المجلـد العاشـر؛    -یرمـوك  جامعۀ  –، مجلۀ اتحاد الجامعات العربیۀ لآلداب ) لیل پروینیخ -میرزایی( » عائشۀ الخیام و دالالتها الرمزیۀ عند البیاتی« -48

  )1434(2013العدد الثانی؛ 
ی؛ علی باقر طاهري نیا؛ فرامرز میرزایی، سبحان کاوسی، مجلۀ کتابات، جامعـۀ  الخصائص السردیۀ وجمالیاتها فی روایۀ  الزینی برکات لجمال الغیطان -49

  2012قناة السویس، الجمعیۀ المصریۀ للدراسات السردیۀ،  العدد الثالث، ینایر 
  وآدابه، تحت الطبع ، فرامرز میرزایی، مریم رحمتی ترکاشوند، مجلۀ اللغۀ العربیۀ»الرسالۀ البغدادیۀ« بنیۀ السرد الروایی وتقنیاته فی  -50

  
  هاهمایش

   مقاله چاپ کامل 
همایش مدیران گره هاي عربی در ایـران ،دانشـگاه شـهید    »  )مهارت هاي صوتی(ویژگی هاي یک روش مناسب براي کسب  مهارت تکلم وشنیدن«   -1

  چمران اهواز
همایش بین المللی نقش زبان در گفتگوي تمدن هـا در دانشـگاه   »  عربی تأثیر دو مکتب ادبی  رمانتیسم  ورئالیسم  بر داستان نویسی ادبیات معاصر «  -2

  .اصفهان
  .همایش بین المللی نقش زبان در گفتگوي تمدن ها در دانشگاه اصفهان. » ترجمه ونقش آن در سیر تکامل  داستان نویسی  معاصر عرب«   -3
  86 زمستان –مجموعه مقاالت همایش ملی پژوهشهاي قرآنی حوزه ودانشگاه  - واحديمشاء اهللا -فرامرز میرزایی» بینامتنی قرآنی واشعار احمد مطر«  -4
مجموعه مقاالت همایش ملی پژوهشهاي  -ناهید نصیحت -فرامرز میرزایی -» تحلیل مبانی نظري  وزبان شناسی  واژه هاي غیر عربی  در قرآن کریم «  -5

  86قرآنی حوزه ودانشگاه زمستان 
  2005 –اردن  -دانشگاه فیالدلفیا  » ثقافۀ المقاومۀ«همایش بین المللی  -فرامرز میرزایی» ی المقاوم بین االمل وخیبۀ االمل الشعر الفلسطین« -6
  2009 –اردن  -دانشگاه فیالدلفیا  » ثقافۀ التواصل«، همایش بین المللی )پروانه -میرزایی(  التصوف اداة التواصل بین اللغتین الفارسیۀ و العربیۀ  -7
 1387 اسفند وادبیات، زبان در واعراب پارسیان پیوند همایش –) رئیسی سمانه  –میرزایی (  » انعکاس اسطوره ي ایرانی شهرزاد بر شهرزاد عربی« -8

 1387همایش پیوند پارسیان واعراب در زبان وادبیات، اسفند  -)مریم رحمتی -میرزایی(» بازتاب موسیقی ایرانی در شعر ابونواس« -9

 1387همایش پیوند پارسیان واعراب در زبان وادبیات، اسفند  -)مریم بخشی  -میرزایی (» تأثیر پذیري واژگانی وگزارهاي شهریار از قرآن کریم« -10
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یات، اسـفند  همایش پیوند پارسیان واعراب در زبان وادب ،)مریم رحمتی -میرزایی( » ابونواس و بحتري شعر در پارسیان باستانی هايجشن جلوهاي« -11
1387  

دانشـگاه سیسـتان و    -سال تولد اقبـال الهـوري   132همایش بین المللی  -)مریم رحمتی -میرزایی( ،» با اشعار اقبال الهوري روابط بینامتنی  قرآن« -12
 1388بلوچستان، اسفند 

 شـهریور  –یـزد    -جمن ترویج زبان وادبیـات فارسـی  تحلیل محتوایی مقاالت حوزه  ادبیات تطبیقی  فارسی عربی، پنجمین گردهمایی سراسري  ان -13
1389،  

  ،1389 شهریور –یزد   -ادبیات فارسی  در عرصه مجالت عربی، ، پنجمین گردهمایی سراسري  انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی -14
ت عربی وپنجمین هم اندیشی مـدیران گروههـاي   عربی کاربردي با اهداف ویژه، همایش ملی راهکار هاي توسعه بین رشته اي در حوزه زبان وادبیا -15

  1390زبان وا دبیات عربی،  دانشگاه یزد، شهریور 
  

  چکیده مقاالت
  1386تابستان  -دانشگاه الزهراء -رامرز میرزاییف » ماهیۀ التناص فی النقد العربی القدیم ومقارنته مع نظریۀ التناص«   -1
  مصطفی زاهدي  -فرامرز میرزایی -ر شاعر قروينماد وحدت وانسجام ملی در شع) ص( پیامبر -2
  86 اسفند– لرستان دانشگاه -اسالمی وانسجام ملی اتحاد  المللی بین همایش مقاالت چکیده –3
  

   چاپ کتاب
  1380 .انتشارات  دانشگاه بوعلی سینا» نصوص حیه من االدب العربی المعاصر«   -1

 1382 .همراه استاد محترم دکتر علی باقر طاهري نیا؛ انتشارات دانشگاه بوعلی سینا به» تامام حسین در اندیشه مسیحی«ترجمه  کتاب   -2

  1385 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا  -علی نظري -فرامرز میرزایی  -ویژه دانشجویان رشته حقوق»  تعلیم اللغۀ العربیۀ « چاپ کتاب  -3
  

  طرحهاي پژوهشی
 علـی نظـري   -فرامرز میرزایی -در دانشگاه لرستان»  شیوه نوین آموزش زبان عربی براي دانشجویان رشته حقوق  ارائه یک« طرح پژوهشی با عنوان  -1 

1384  
  1386 میرزایی فرامرز –دانشگاه بوعلی سینا » ماهیت بینامتنی در نقد کهن عربی ومقایسه آن با نظریه بینامتنی جدید« طرح پژوهشی   -2
  بازرگانی استان همدان و دانشگاه بوعلی سینا سازمان توسعه وتجارت با همکاري سازمان  » ر لیبی شناسایی بازا« طرح پژوهشی  -3
  
  پایان نامه ها 

  راهنمایی کارشناسی ارشد -  أ
  سال - دانشگاه  دانشجو  عنوان   
  مظفر اکبري مفاخر  تحلیل  عناصر داستان و مکتب ادبی رمان سه گانه نجیب محفوظ  1

  بوعلی سینا
1385  

  ناهید نصیحت  ان طنز در شعر احمد مطرگفتم  2
  ماشاءاهللا واحدي  تناص قرآنی در شعر احمد مطر  3
  فاطمه علی نژاد  ه فی الجحیم جمیل صدقی زهاوي   گفتمان شعري  قصیده  ثور  4

5  
کاربرد اسطوره  در شعر معاصر لبنان بعد از جنگ جهانی دوم؛  بررسی موردي خلیل 

  حاوي
  انحمید رضا مرادي لقم

  بوعلی سینا
1386  



6 
 

  مرضیه حیدري  بررسی موردي عزالدین مناصره: کاربرد اسطوره  درادبیات مقاوت فلسطین  6
  مصطفی زاهدي  سیماي پیامبر در شعر شاعران مهجر  7
  مریم رحمتی ترکاشوند  بازتاب مظاهر تمدن ساسانی در شعر بحتري و ابو نواس  8

  بوعلی سینا
1387  

  سمانه رئیسی  شنامه هاي ذهنی بیگمالیون وشهرزاد توفیق الحکیمبررسی وتحلیل نمای  9
  موسی  وحدانی  »نظریۀ النقد العربی الحدیث«شرح وبررسی کتاب  10
  اسد اهللا  گرمسیري  امید وناامیدي  در شعر پایداري  فلسطین با بررسی موردي  سعر محمود  درویش  11

  بوعلی سینا
1388  12  

  عبدالصبور ر صالحمظاهر تصوف ایرانی در شع
  )بررسی موردي مضمون حیرت و شخصیت حالج(

  علی  پروانه

13  
ما تبقی "و  "رجال فی الشمس"شیوه ي روائی در آثار غسان کنفانی، بررسی موردي 

  ."لکم
  بوعلی سینا  مریم مرادي

1389  
  زهرا سایه وند  بررسی عنصر حکمت در قصیده مقصوره ابن درید  14

15  
: مجموعه داستان هاي( داستانی عربی کودکان در آثار کامل کیالنی ویژگی ادبیات 

اصدقاءالربیع، الفیل االبیض، شهرزاد بنت الوزیر، فی الغابۀ الشیاطین و حکایات االطفال بدر 
 ).البدور 

  محمد کالشی
  بوعلی سینا

1390  
16  

  تحلیل وبررسی درونمایه، گفتگو و شخصیت در داستان هاي  هارب من االیام 
  و شئ من الخوف  ثروت اباظه 

  خوشقدم ابوالقاسمی

17  
اثر » الصبار«بررسی تطبیقی دو رمان (زمان و مکان در ادبیات پایداري ایران و فلسطین 

  )اثر سیده زهرا حسینی » دا«سحر خلیفه و 
  بوعلی سینا  کبري الوار

1391  
  18  

ی تطبیقی داستان بررس(عناصرگفتگووشخصیت در ادبیات پایداري ایران وفلسطین 
 )سیده زهرا حسینی» دا«سحر خلیفه و»صبار«

  کوثر علیمحمدپور

19  
بررسی موردي مصر ( بررسی ویژگی هاي زبانی و معنایی شعر طنز انقالب هاي عربی 

  )وبحرین
  زهرا کوچکی نیت

  بوعلی سینا
  مرضیه رحیمی به آذین  اوي    بررسی تطبیقی گفتمان طنز در اشعار ملک الشعراي بهار و جمیل صدقی الزه    1391

  جواد طالبی   ایرانیات محمدمهدي جواهري  

  
للشاعر » الحسین شهیدا« و »  الحسین ثائرا« تحلیل العناصر المسرحیۀ فی مسرحیتی 

  عبدالرحمن الشرقاوي
  جمیل سوزنی

  رازي
1389  

  
  مشاوره کارشناسی ارشد  - ب

  سال - دانشگاه  دانشجو  عنوان  

  سارا یداهللا پنبه زاري  ویون برجسته ایرانی در شیوه تدوین  نحو عربی  در مکتب بصريبررسی نقش نح  1
  بوعلی سینا

1385  
  بوعلی سینا  مصطفی طاعتی غفور  موسیقی تکرار در نهج البالغه  2

  سمیه رسول نژاد  امام حسین در شعر اندلس  3  1386

4  
  بررسی وتحلیل عناصر هنري رمانهاي اجتماعی

  »فی الظالم و الطریق«نجیب کیالنی 
  1387  مهري خیري زاده
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  پرستو  قیاسوند  تحلیل عناصر داستان حضرت موسی در تقابل  با فرعون در قرآن کریم  5
  بوعلی سینا

1387  
    فاطمه فالح  تاثیر ادبی نهج البالغه بر زهدیات ابو العتاهیه  6

  شهال  زمانی  ...الی ترکستانشخصیت پردازي در ادبیات داستانی با بررسی موردي رمانهاي لی  7
  بوعلی سینا

1389  
    فاطمه محققی  بینامتنی مقامات ناصیف یازجی با قرآن  8

  واضعیرضا ت  بررسی زبان طنز در دیوان امل دنقل  9
  شهیدمدنی

1389  

10  
قندیل أم : مطالعه موردي(فرهنگ شرق وغرب درادبیات داستانی معاصرمصررویارویی

  )هاشم یحیی حقی
  کريفاطمه عس

  رازي
1389  

  
  یدکتري زبان وادبیات عرب راهنمایی   -ج

  بوعلی سینا  مریم رحمتی ترکاشوند  مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی در آثار ابوحیان توحیدي  1

2  
  بررسی ساخت نحوي آیات االحکام
 دراسۀ البناء النحوي آلیات االحکام

    حسن اکبري آذرشربیانی

    ابوالفضل رحمنی  صري انجمن آپولو ابعاد تاثیر خیام بر  شاعران م  3

4  
تحلیل صرفی ساخت واژي اصطالحات  نقد داستانی و فرایند هاي آن در ادبیات معاصر 

  .عرب
    حسن اسماعیل نژاد

    طیبه امیریان  .نجیب محفوظ 80و70هاي دههبازتاب ادبیات صوفیانه ایرانی در داستان  5
  
  مشاوره دکتري زبان وادبیات عربی -د

  بوعلی سینا  روح اهللا مهدیان  سحر خیلفۀ يدر رمان ها  ژگی هاي سبکی وی  1

2  
  تحلیل  داستان از زبان حیوانات  در ادبیات عربی قدیم

  در چهارچوب الگوي ساختاري پراپ)تا پایان  دوره عباسی( 
 هومن ناظمیان

  تربیت مدرس
زود رنجصدیقه    عربی معاصر ادبیات در اسالمی نمایشنامه انتقادي تحلیل  3  

4  
بر اساس ) 2006 -1982( بررسی نظام روایی داستان هاي کوتاه در ادبیات پایداري لبنان

  الگوي گریماس
 ناهید نصیحت

5  
 ي و زاویه یشناخت اومت فلسطین با رویکرد سبکداستان مق یروای يها گفته تحلیل گفتمان

  ."الحبیب البکاء علی صدر"و  "باب الساحۀ" يها رمان يمورد یدید  بررس
 نعیمه پراندوجی

  
 

   سوابق اجرائی
  )75-74(مدیر ستاد دانشجویان شاهد وایثار دانشگاه بوعلی سینا  -
  دانشگاه بوعلی سینا به مدت سه سالانشکده ادبیات درئیس  -
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  لرستان به مدت سه سال رئیس دانشگاه -
  86-84مدیر گروه زبان وادبیات عربی   -
  . 81تا78همدان در سال هاي سردبیر فصلنامه فرهنگ  -
  83دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی از آذر سال  "پزوهش علوم انسانی  "سردبیر فصلنامه -
انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی؛ جستارهاي زبانی دانشگاه تربیت مدرس، دراسات فـی   علمی پژوهشی هاي عضو هیات تحریریه مجله -

؛ زبانشناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا، کـاوش نقـد و ادبیـات تطبیقـی دانشـگاه      ) سمنان وتشرین سوریه دانشگاه( اللغۀ والعربیۀ وآدابها 
  ..  رازي

   به مدت سه سال  ربیت مدرستگروه زبان وادبیات عربی دانشگاه عضو کمیته تخصصی  -
  .نتا کنو 1380عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه بوعلی سینا از سال  -
  89 -87سردبیر فصلنامه  انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی در سال  -
 1389عضو کمیته تدوین سرفصل درسی آموزش زبان عربی دانشگاه تربیت مدرس  -

  )دانشگاه رازي -1388 تیرماه(  –دبیر چهارمین همایش سراسري مدیران گروه هاي عربی دانشگاه هاي ایران  -
  1392- 1391نهج البالغۀ و صحیفۀ سجادیه دانشگاه بوعلی سینا  عضو کمیته تدوین سرفصل -
  1389عضو کمیته علمی همایش  نهج البالغۀ و علوم انسانی؛  -
 1389-1382از سال  عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی  -

  1392رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی از سال  -
 


