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 لسا 2تدریس در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي چین به مدت  -
راهنمایی پایان نامه هاي دانشجویان -         

  

  پژوهشی  –هاي علمی   فعالیت

 :  کتابو ترجمه تالیف  .1
  : تألیف کتاب  

 . 1386،  چین ، زبان فارسی و ایران شناسی، حجت رسولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران      
 

  :ترجمۀ کتاب
الدین ـ ـ نویسنده حسین کامل بهاء) الوطنیه فی عالم بال هویه ( ملیت در جهان بی هویت  .1

  . 1383انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، 
  1384،  نویسنده طه ندا ، نشر آوام ، ) االدب المقارن ( ادبیات تطبیقی  .2
نویسنده ) بین مدهش الملهاة و مفجع المأساةناجی العلی ( ناجی العلی ؛ تراژدي تلخ و کمدي شگفت ،  .3

 . 1386سوره مهر ،  ماهر الیوسفی ، انتشارات



 ٣

احمد النابلسی ، دفتر نشر نویسنده ) سایکولوجیه السیاسیه االسرائیلیه ( روان شناسی سیاسی اسراییل ، .4
 . 1386فرهنگ اسالمی ، 

، نویسنده ) النظام االقلیمی الشرق اوسطی و مخاطره علی الوطن العربی ( طرح هاي امریکا در خاور میانه ،  .5
 1390حامی ، غازي حسین ، انتشارات 

 1391عبد الواحد ذنون طه ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،  ,کندوکاوي در تاریخ و تمدن اندلس  .6
 
  مقاالت

منشأ فصاحت و بالغت ابن مقفع ـ  مجله ي دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ـ  انتشارات دانشگاه تهران ـ شماره  .١
  .  1377ـ78سال انتشار  148ـ 149

ارتباطات در دانش بالغت ـ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ـ انتشارات دانشگاه ریشه یابی مبانی علم  .٢
  . 1380ـ سال انتشار  160شماره  - تهران  

ت دانشگاه شهید بهشتی ـ با زمامداران ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارا) ع(رفتار امام علی  .٣
  . 1372ـ سال انتشار 14شماره 

ر مؤنث هاي سماعی ـ  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ـ بحثی د .٤
  .1375ـ سال انتشار  20شماره 

معرفی نسخه اي نفیس درباره ي مؤنث هاي سماعی ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات    .٥
 1376ار  ـ سال انتش 21دانشگاه شهید بهشتی ـ شماره 

کعب بن زهیر و قصیده ي رائیه او ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه شهید  .٦
 .1377ـ سال انتشار  23بهشتی شماره 

حال و مقام در دانش بالغت ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی  .٧
  . 1378ر ـ سال انتشا 26ـشماره 

پژوهشی پیرامون نسخه خطی االدب الجامع ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه  .٨
 .1375ـ  سال انتشار  19شهید بهشتی شماره 

مستند سازي و امانت داري در نوشته هاي تحقیقی ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات  .٩
 .1379ـ سال انتشار  28هشتی ـ شماره دانشگاه شهید ب

تأملی در تعریف بالغت و مراحل تکامل آن ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه  .١٠
 . 1380ـ سال انتشار  31شهید بهشتی ـ شماره 

 1376انتشار ـ سال  134حنظله از نگاه ناجی العلی ـ کیهان فرهنگی ـ انتشارات مؤسسه کیهان ـ شماره  .١١



 ٤

مصادر الخلل فی تعلیم  اللغه العربیه فی الجامعات ( ریشه یابی مشکالت آموزش زبان عربی در دانشگاه هاي ایران
ـ سال  48 - 47ـ پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ـ شماره ) االیرانیه
  .  1384انتشار   

پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ـ شماره  -   معیار تعهد در ادبیات .١٢
  .  1384ـ سال انتشار    46 -  45
  . .  1384 – 50شماره  –وقف میراث جاویدان  _مسجد سونجیان چین   .١٣
نامه معرفی یک شخصیت تاریخی به عنوان نمادي از سابقه حضور ایرانیان در جنوب شرق چین ، پژوهش .١۴

 1385ـ سال انتشار    51دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ـ شماره 
تقریرعن تعلیم اللغۀ العربیۀ فی الصین ، مجلۀ العلمیۀاالیرانیۀ للغۀ العربیۀ و آدابها،انجمن ایرانی زبان و ادبیات  .١۵

  .1385،  5عدد . عربی
از جنبش کتاب و کتابخانه در ایران و آسیاي مرکزي پژوهشنامه دانشکده ماوراء النهر و خراسان پیشت.  17 .١۶

  .1387ـ سال انتشار    58ادبیات و علوم انسانی ـ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ـ شماره 
، دانشگاه  45، پژوهش زبان هاي خارجی ؛ شماره » ذکر بر دار کردن حسنک وزیر «کارکرد روایت در . 18 .١٧

  . تهران 
  1387،  10، شماره مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،  ن زریق و قصیده ي فراقیهاب .19 .١٨
شرکت انتشارات علمی و ) مجموعه مقاالت ( شاهنامه فردوسی درجهان عرب ، اسطوره متن بینافرهنگی  20 .١٩

 . 1388فرهنگی ، 
  . 1390سال دوم ، بهار ، 3ن ، شماره نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه، فصلنامه لسان مبی.  20 .٢٠
فرهنگ اسالمی ، تجلی صور خیال در صحیفه سجادیه ، فصلنامه ادبیات و هنر دینی ، پژوهشگاه علوم و  - 21 .٢١

  1390شماره سوم ، 
،  2بررسی و نقد ترجمه عربی داستان هاي کوتاه جالل آل احمد ، پژوهشنامه نقد ادب عربی ، شماره  - 22 .٢٢

1390 .  
مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات دراسۀ فی روایت غادة سمان ، : المجتمع العربی مظاهر الخرافه فی  - 23 .٢٣

  . 1390،پاییز  20 عربی، شماره
  .1390،  1ابوالقاسم شابی میان رومانتیسم و سمبولیسم ، پژوهش هاي نقد و ترجمه ، شماره  - 24 .٢۴
، پاییز 3، سال 2شگاه تهران ، شماره تأثیر یورش مغول بر عربی سرایی در ایران ، مجله ادب عربی ، دان - 25 .٢۵

1390.  
موالنا جالل الدین رومی در جهان معاصر عرب ، نشریه تخصصی موالنا پژوهی ، مؤسسه پژوهشی حکمت  -  26  .٢۶

  . 1389زمستان  4، شماره 1و فلسفه ، سال 
٢٧.   
، سال دوم ، شماره  بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامه ابن بطوطه ، کاوش نامه ادبیات تطبیقی -27 .٢٨

  . 1391، پاییز  7
دراسات فی نقد (، پژوهشنامه نقد ادب عربی ، » حسان بن ثابت االنصاري « التناص القرآنی فی شعر  -28 .٢٩

  .  1391پاییز و زمستان )  6/63(  5، شماره )االدب العربی 



 ٥

، شماره ) فی االدب العربی بحوث ( دراسۀ التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکري  ، فصلنامه لسان مبین ،  -29 .٣٠
  . 1391، سال چهارم  ،زمستان  10
٣١.  
٣٢.  
  تاریخ ادبیات ، - ، پژوهشنامه علوم انسانی  زبان و ادبیات فارسی از نگاه پژوهشگران عرب معاصر-  30 .٣٣
 .  1392، بهار و تابستان ، 3/72شماره   .٣۴
٣۵.  
  یدگاه زمانی ژرار ژنت ،عبدالرحمن منیف بر اساس د» النهایات « تحلیل زمان روایی رمان  – 31 .٣۶
  . 1392، سال چهارم ، تابسان 12فصلنامه لسان مبین ، شماره   .٣٧
 
  

  :مقاالتترجمه 
چهره ي ایرانیان در کتاب هاي درسی کشورهاي عربی ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ انتشارات مرکز پژوهش  .1

   1375سال سوم ـ سال انتشار  1راتژیک خاورمیانه ـ طالل عتریسی ـ شماره هاي علمی و مطالعات است
جایگاه اعراب و ایرانیان در دایره جهان اسالم ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ انتشارات مرکز پژوهش هاي علمی  .2

   1376ـ سال انتشار  12و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ دکتر محمد علی آذر شب ـ شماره 
ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ انتشارات مرکز پژوهش هاي علمی و  425اومت در جنوب لبنان قطعنامه مق .3

  1378ـ سال انتشار  18مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ هیثم مزاحم ـ شماره 
پژوهش  مسئولیت بین المللی اسرائیل در قبال تجاوز به لبنان ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ انتشارات مرکز .4

  1379ـ سال انتشار  21هاي علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ کمال حماد ـ شماره 
وضعیت نفت و گاز در کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ انتشارات مرکز پژوهش  .5

  1380ر ـ سال انتشا 26هاي علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ الراجحی ـ شماره 
تأثیر وضعیت نفت و گاز آسیاي مرکزي بر کشورهاي شوراي همکاري ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ انتشارات  .6

  1380ـ سال انتشار  27مرکز پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ الراجحی ـ شماره 
 - 16ؤسسه پایا ـ انیس المقدسی ـ شماره گرایش هاي ادبی در جهان معاصر عرب ـ  ادبیات معاصر ـ انتشارات م .7

 1376ـ سال انتشار   21 -22، 15
دمکراسی و روشنفکران در کاریکاتور هاي ناجی العلی ـ کیهان فرهنگی ـ انتشارات کیهان ـ ماهر الیوسفی ـ  .8

  1377ـ سال انتشار  147شماره 
شناسی، امریکا شناسی ـ  انتشارات  روابط اقتصادي اردن، اسراییل و فلسطین ـ مطالعات منطقه اي اسراییل .9

   1378مرکز پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژیک ـ سال انتشار 
اینترنت و سیاست خارجی امریکا ـ مطالعات منطقه اي اسراییل شناسی، امریکا شناسی ـ انتشارات مرکز   .10

   1380پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژیک ـ سال انتشار 
مطبوعات اسراییل ـ مطالعات منطقه اي اسراییل شناسی، امریکا شناسی ـ انتشارات سیماي مقاومت در   .11

   1381مرکز پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژیک ـ سال انتشار 



 ٦

سنگ بناي معبد سلیمان ـ مطالعات منطقه اي اسراییل شناسی، امریکا شناسی ـ انتشارات مرکز پژوهش   .12
   1381ال انتشار هاي علمی و مطالعات استراتژیک ـ س

مقاومت و حقوق بین الملل ـ مطالعات منطقه اي اسراییل شناسی، امریکا شناسی ـ انتشارات مرکز پژوهش   .13
  1382هاي علمی و مطالعات استراتژیک ـ سال انتشار 

ـ کیهان فرهنگی ـ انتشارات کیهان ـ ماهر الیوسفی ـ شماره ) دیدگاه هاي ناجی العلی ( دفاع از وطن   .14
  1375سال انتشار  ـ 129

نقش گروه هاي فشار در شکل گیري سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه ـ مطالعات منطقه اي اسراییل   .15
ـ  9شناسی، امریکا شناسی ـ انتشارات مرکز پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژیک ـ جان استیري ـ شماره 

  1380سال انتشار 
ات منطقه اي اسراییل شناسی، امریکا شناسی ـ انتشارات مرکز جنگ اسراییل بر ضد مردم فلسطین ـ مطالع .16

 1383پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژیک ـ سال انتشار 
روزه ،  فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ انتشارات مرکز پژوهش هاي علمی  33کشور هاي عربی ، اسالمی و جنگ  .17

 ) علمی ترویجی ( ، 1389ـ سال انتشار بهار  60ه و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ محمود عبده  ـ شمار
  . 1389،  71و  70، پیاپی  24مدن اسالمی اندلس در اروپا ، مجله معارف ، دوره تأثیر فرهنگ و ت .18
  
  ها کنفرانسدر  ئه مقاله اار
 ریشه یابی مشکالت آموزش زبان عربی در دانشگاه هاي ایران ، دومین همایش گروه هاي عربی دانشگاه هاي .1

 .، دانشگاه اصفهان  1384کشور ، تیر ماه 
المللی نقش اصفهان در توسعه علوم ، فرهنگ و تمدن اسالمی  کنفرانس بینمشاهیر اصفهان در شعر عربی ،      .2
  .اصفهان   1385، 
بررسی اهداف ، راهبرد ها و راهکارهاي آموزش زبان و ادبیات فارسی در چین ، هم اندیشی فرهنگ در شرق  .3

 .، دانشگاه شهید بهشتی  ، تهران  1385آسیا 
نبوي بعثت  أثیرتهمایش ملی ، ) بررسی تجلی بعثت بر سروده هاي شاعران عرب ( تجلی بعثت بر صور خیال  .4

  شیراز ، دانشگاه  ،1387اردیبهشت ماه ، و تمدن بشري بر فرهنگ 
  .بوعلی سینا ،همدان   ، دانشگاه 1386سومین  همایش گروه هاي عربی دانشگاه هاي کشور ، تیر ماه  .5
سمینار بین المللی نقش میراث مکتوب در تاریخ ایران و جنبش کتاب و کتابخانه در ایران و آسیاي مرکزي،    .6

 .، تاجیکستان ، 1385آسیاي مرکزي ،آذ ر 
 ،  ایران ،   1387کنگره بین المللی بزرگداشت موالنا ، موالنا در جهان عرب ،  .7
 . ،ایران 1387هان معاصر عرب ،همایش بین المللی ایران فرهنگی،زبان و ادبیات فارسی در ج .8
اسالمیه الدراسات "الموتمر العالمی الثانی للغه العربیه وآدابها ، اسالمیه االدب الفارسی المترجم الی اللغه العربیه .9

 1388، کواالالمپور_لزيام،  و تطبیقاتها اللغویه و االدبیه
10.  

   EARNING KNOWLEDGE MANAGEMENT BY INNOVATION AND 
RESEARCH MANAGEMENT: IRAN EDUCATION MINISTRY AS A CASE 
STUDY  
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فتمین همایش بین المللی ، دور اللغۀ التطورات التی لحقت باللغۀ العربیۀ من اثر الثقافات المحلیۀ و العالمیۀ ، ه .11
 17- 14(  - 2011/ 139 0العربیۀ فی عملیۀ البناء الحضاري ،اندونزي ، اتحادیه مدرسان زبان عربی اندونزي

 )جوالي 
12. language in the development of civilization The role of Arabic ) هفتمین همایش بین

 1390،اندونزي ، اتحادیه مدرسان زبان عربی اندونزي ) البناء الحضاريالمللی ، دور اللغۀ العربیۀ فی عملیۀ 
 )جوالي 17- 14(   -2011/

بررسی ساختار کتابهاي درسی دانشگاهی ، همایش راهکار هاي توسعه بین رشته اي در حوزه ي زبان وادبیات . 13
 .دانشگاه یزد -1390شهریورماه  17و 16عربی ، ،

  . 1390هر البالغه ،دومین کنگره ملی علوم انسانی ، تهران ، بررسی محتواي کتاب جوا. 14
، دانشگاه ) قرآن ادب و هنر ( تناص هاي قرآنی در دعاي عرفه ، سومین همایش ملی پژوهش هاي قرآنی  - 15

  . 1390بوعلی ، آبان 
شگاه رازي ، ر شعر ابن هانی اندلسی، همایش ملی ادبیات تطبیقی ، دانبررسی تأثیرزبان و ادبیات فارسی د 17

1391   
المؤتمر ، ) الجامعات و االعالم ( الجهود االجتماعیۀ و الفردیۀ فی خدمۀ اللغۀ االیرانیۀ فی المجتمع االیرانی  18

 .2012مارس  23 - 19لبنان ،  –السنوي للغۀ العربیۀ ، بیروت 
( الملتقی الدولی االول  المحاوالت االیرانیۀ فی وضع المعاجم العربیۀ و اثره فی تدوین المعاجم المختصۀ ،  19

 .، الجزایر  2012اوریل  11 -9) المعاجم المختصۀ فی ضوء اللسانیات الحدیثۀ
خطاي نامه شاهدي بر پیشینه فرهنگی چینیان و استمرار فرهنگ چین ، همایش بررسی روابط فرهنگی  20

  . 1391جمهوري اسالمی ایران و جمهوري خلق چین ، تهران ، 
  

  مایش ها و کارگاه ها مشارکت در برگزاري ه
 1387دبیر کمیته علمی هم اندیشی فرهنگ در شرق آسیا  ،   .13
  1387 – 1386 – 1385دبیر اجرایی هم اندیشی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی ،  .14
  1386 دانشگاه شهید بهشتی دبیر اجرایی همایش موالنا و جهان معاصر ، .15
  1390، چهارم  1389، سوم  1388 دوم  ،نو اندیشی دینی  هاي  همایشسلسله دبیر اجرایی  .16
عضو کمیته علمی همایش بررسی روابط فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و جمهوري خلق چین ، تهران ،  .17

1391  
  

  نقد و بررسی
ملیت در جهان بی هویت ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ مرکز پژوهش هاي علمی و مطالعات  .١

  1382ـ سال انتشار33هاء الدین ـ شماره استراتژیک خاورمیانه ـ حسین کامل ب



 ٨

هاي علمی و مطالعات استراتژیک  بر سر چند راهی ـ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ـ مرکز پژوهش .٢
  1383ـ سال انتشار36خاورمیانه ـ حسین کامل بهاء الدین ـ شماره 

مرکز پژوهش هاي  ها ـ مطالعات منطقه اي، اسراییل شناسی ـ امریکا شناسی ـ چهره مقاومت در رسانه .٣
  1381ـ سال انتشار10علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ شماره 

  .1379ـ سال انتشار 36ـ کتاب ماه، ادبیات و فلسفه ـ خانه کتاب ایران ـ شماره ... انتظار آن بود که  .٤
امریکا اي، اسراییل شناسی ـ  ـ فصلنامه مطالعات منطقه المللی  تسلیحات ، خلع سالح و امنیت بین .۵

ـ سال 24 - 23هاي علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ـ ـ شماره  شناسی ـ مرکز پژوهش
  .1384انتشار

نویسنده احمد النابلسی ، فصلنامه مطالعات ) سایکولوجیه السیاسیه االسرائیلیه ( روان شناسی سیاسی اسراییل ، .6
.1387ـ سال انتشار  55- 54خاورمیانه ، شماره هاي علمی و مطالعات استراتژیک  خاورمیانه ـ مرکز پژوهش  

 
 طرح هاي پژوهشی  

، دانشگاه بررسی نظام آموزش عالی چین با نگاهی به وضعیت آموزش زبان فارسی و ایران شناسی در چین  - 1
  1384شهیدبهشتی، 

   1381، دانشگاه شهید بهشتی ، هر تعامل میان زبان فارسی و عربیشاعران دو زبانه ، مظا - 2
تأثیر تحوالت اجتماعی و سیاسی پس از ( عربی سرایی در عصر مغوالن در ایران قرن هفتم و هشتم هجري  - 3

 1399/ 5/ 7تاریخ خاتمه  7/5/1388تاریخ تصویب  _) حمله مغول بر شعر عربی در ایران 
/ 8/ 8د بهشتی، شروع دانشگاه شهی –تولید محتواي الکترونیکی رساله نویسی ، شرکت همراهان آتیه پاسارگاد  - 4

  1389/ 1/ 8پایان   1389
  
 
 
 

  

  
 
 


