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سوابق آموزشی و اجرائی:

اخذ مدرک دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب از در سال 1387عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره)از سال 1384تا کنونتدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در سال 1378تدریس در حوزه علمیه شاهد زینب(س) از سال  1381به مدت دو سالتدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران در سال  1385به مدت  3سالتدریس در دانشگاه غیر انتفاعی صدرا در سال88و89-مدیر گروه رشته دینی -عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام (ره) در سال 1386
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سوابق پژوهشی:

تدوین پایان نامه کارشناسی به زبان عربی تحت عنوان (المرأة فی مرآت باحثة البادیة)تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد به زبان عربی تحت عنوان (المرأة فی مرآت االدیبتین االیرانیة و المصریة)تدوین پایان نامه دوره دکترا تحت عنوان (زن از دیدگاه قصه نویسان معاصر سوریه)تدوین مقاله تحت عنوان نقش زبان عربی در روابط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشو.رها(چاپ شدهدر مجموعه مقاالت همایش "ض" در دانشگاه تبریزدر سال 1383
تدوین مقاله تحت عنوان مادر از دیدگاه دو ادیب معاصر پروین اعتصامی و انیسه عبود(چاپ شده درفصلنامه علمی -پژوهشی ادبیات تطبیقی در سال 1389
تدوین مقاله تحت عنوان غزل در اشعار سعدی و متنبی (چاپ شده در فصلنامه علمی – پژوهشی ادبیاتتطبیقی در سال  1389شماره 14سال چهارم)
تدوین مقاله الحزن الرومانسی بین الادب الحدیث و رومیات الحمدانی (چاپ در فصلنامه علمی پژوهشیدراسات الادب المعاصر -سال سوم – ش -10تابستان )1390
تدوین مقاله دراسه هیکلیه القصیده عند الحبوبی النجفی (چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی دراساتالادب المعاصر –بهار )1390
-تدوین مقاله تاویل یک ایه از قران کریم (جشنواره ملی قرانی)1392

تدوین مقاله (جلوه های مقاومت امام خمینی(ره) در شعر عرب و تاثیر مبارزات ایشان در بیداری اسلامی )ارایه در کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی 1395
تدوین مقاله (تحلیل بلاغی فابل ها در ادبیات فارسی وعرب) همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبکشناسی بلاغت نقد ادبی

مقالات خارجی
و.تدوین مقاله تحت عنوان زن از دیدگاه پروین اعتصامی در کنگره بین المللی پروین اعتصامی برگزار شده
در کشور قطر (چاپ شده در مجموعه مقاالت کنگره مذکوردر سال )1388

The study of Sufism in Arab contemporary poetry with emphasis on poem
) of( salah abdel sabour,adonis,abdal-wahhab al bayatiارایه در کشور رمانی
Study of mystic tales and anecdotes in Persian literature

ارایه در کشور رمانی

(Symbolic aspects of nature in the contemporary Arabic and Iranian poetry)in
 14th ills symposium izmir,turkey,between october15-17,2014ارایه در شهر ازمیر
(De-familiarization in Persian contemporary poetry)14th ills symposium
 izmir,turkey,between october15-17,2014ارایه در شهر ازمیر
کتاب
تالیف کتاب "منهاج القراءة(متون نثر عربی)"
تالیف کتاب "گلشن ادب پارسی "
تالیف کتاب "تمرین تجزیه و ترکیب عربی"

پایان نامه ها
 راهنمایی پایان نامه تحت عنوان (ادبیات کودک در اندیشه ی شاعران معاصر عرب وایرانی)سال-1391دانشگاه ازاد واحد جیرفت
راهنمایی پایان نامه تحت عنوان(دعا در قران و تاثیر ان بر مثنوی) -1391دانشگاه ازاد واحد جیرفتراهنمایی پایان نامه تحت عنوان(عناصر طنز در اثار جمالزاده ونجیب محفوظ)-1395دانشگاه ازادواحد یادگار امام(ره)
راهنمایی پایان نامه تحت عنوان(بررسی مضامین اجتماعی اثار قیصر امین پور و صلاح عبدالصبور)-1396دانشگاه ازاد واحد یادگار امام(ره)
 راهنمایی پایان نامه تحت عنوان (بررسی شخصیتهای ادبی و مضامین اجتماعی رمان های گدا –میرامار وخانه ی بدنام نجیب محفوظ با رمان همسایه های احمد محمود)
مشاوره پایان نامه تحت عنوان(بررسی افسانه ها و جلوه های فرهنگ و زبان عامیانه در اثار قیصرامین پور و حسین منزوی)
مشاوره پایان نامه تحت عنوان(ترجمه و تحقیق شرایط وجوب صوم تا مبحث من یجب علیه الاقضامن المیت ز کتاب غنایم الایام میرزای قمی و مقایسه ان با ارا شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام

مشاوره پایان نامه تحت عنوان(احکام طهارت ونجاست وکافر و خمر و سگ و خوک در مذهبفقهی پنج گانه) 1396دانشگاه ازاد واحد یادگار امام (ره)

