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سابقه آموزشي – پژوهشي دکتر محسن سيفي

مشخصات فردی:

نام

نام خانوادگي

مليت

تاریخ تولد

محسن

سيفي

ایراني

0661/6/7

جنسيت
مذکر

مونث

وضعيت تاهل مرتبه علمي

**

متاهل

تلفن
منزل

استادیار

email

محل کار

همراه

 55301716ـ160

13013511131

پایه
01
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سوابق تحصيلي:
تاریخ اخذ

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

شهر

کشور

کارشناسي

زبان و ادبيات عرب

دانشگاه بوعلي

همدان

ایران

0621

کارشناسي ارشد

زبان و ادبيات عرب

دانشگاه تهران

تهران

ایران

0621

دکتری

زبان و ادبيات عرب

دانشگاه تهران

تهران

ایران

0627

مدرک

عنوان پایان نامه فوق ليسانس :بررسي آثار و افکار فوزی المعلوف
عنوان رساله دکتری  :سفرهای خيالي در شعر معاصر عربي
پستهای اجرایي:
تاریخ

پست سازماني

شهر محل کار

مدیر گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه کاشان

کاشان

31/00/15

ناظر سایت عربي دانشگاه کاشان

کاشان

31/3/13
4

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه
36/0/15

دانشگاه کاشان

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق ليسانس و دکتری:
ردیف

نام و نام خانوادگي دانشجو

مقطع تحصيلي دانشجو

1

فاطمه پيمان

کارشناسي ارشد

2

زهرا کریمي فيني

کارشناسي ارشد

3

ربابه حسيني رباط

کارشناسي ارشد

4

فرحناز شریعت

کارشناسي ارشد

5

نجمه فتحعلي زاده

کارشناسي ارشد

6

حدیثه بهادری

کارشناسي ارشد

7

اسماء سلطاني فرد

کارشناسي ارشد

8

فریبا غني

کارشناسي ارشد

9

زهرا نوروزی باغکمه

کارشناسي ارشد

11

سجاد خندان

کارشناسي ارشد

11

فاطمه جعفر زاده

کارشناسي ارشد

12

عاطفه سرجمباني

کارشناسي ارشد

13

راضيه زرین کاویاني

کارشناسي ارشد

14

مریم امامي

کارشناسي ارشد

5

عنوان پایان نامه
بررسي عناصر داستاني در رمان
بين القصرین نجيب محفوظ
تأثير سنتهای ایراني در شعر عربي عصر عباسي
اول
فراخواني شخصيتهای سنتي در شعر نزار قباني
و ممدوح عدوان
نمادهای مقاومت در شعر
عز الدین المناصره
بررسي تطبيقي شخصيت امام رضا در شعر
معاصر عربي وفارسي
بررسي تطبيقي ربيعيات در شعر اندلس با
بهاریه ها در شعر فارسي قرن 1و5
سبک شناسي نامه های امام علي(ع)
بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در شعر سعاد
الصباح و پروین اعتصامي
بررسي مضامين سياسي اجتماعي در رمان
األزمان المظلمة نوشته طالب عمران
سبک شناسي اشعار آیيني سيد رضا الموسوی
الهندی
سبک شناسي نامه های امام رضا(ع)
بررسي تطبيقي رمانهای علمي -تخيلي طالب
عمران و ایرج فاضل بخششي
تحليل و ترجمه رمان اميرة الجبل اثر نجيب
الکيالني
مقایسه دو اثر جاوید نامه اقبال الهوری و
الکوميدیا السماویة محمد الفراتي

سوابق تدریس:
ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع تحصيلي

1

مکالمه 6-1-0

1

کارشناسي

2

روزنامه ها و مجالت عربي

1

کارشناسي

3

آزمایشگاه زبان 6-1-0

1

کارشناسي

4

متون نظم و نثر معاصر

1

کارشناسي

5

متون نظم و نثر عصر انحطاط

1

کارشناسي

6

نامه نگاری

1

کارشناسي

7

تاریخ ادبيات دوره اندلس

1

کارشناسي

8

تاریخ ادبيات معاصر

1

کارشناسي

9

مکتبهای ادبي

1

کارشناسي

11

تاریخ ادبيات معاصر

1

کارشناسي ارشد

11

نقد ادبي

1

کارشناسي ارشد

12

واژه شناسي و معادل گزیني در ترجمه

1

کارشناسي ارشد

13

نقد متون ادبي ترجمه شده به زبان عربي

1

کارشناسي ارشد

14

ترجمه متون ادبي به زبان عربي

1

کارشناسي ارشد

15

ترجمه شفاهي و همزمان(فارسي به عربي)

1

کارشناسي ارشد

16

ترجمه متون مطبوعاتي

1

کارشناسي ارشد

17

نقد ادبي

1

دکتری

ترم شروع  -ترم آخر

کتب منتشر شده:
عنوان کتاب

نوع کار
تاليف

ترجمه

ناشر

کتابة الرسائل و فن التلخيص

**مشترک

انتشارات دانشگاه پيام نور

نصوص من الشعر و النثر في العصرین المملوکي و العثماني

** مشترک

انتشارات دانشگاه پيام نور

فرهنگ واژگان و اصطالحات پزشکي

** مشترک

انتشارات جهاد دانشگاهي

شعر و شاعری از منظر پيامبر اکرم

** مشترک

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي

دفاع مقدس در آیينه ادبيات(پذیرش شده)

** مشترک

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي
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مقاالت چاپ شده در نشریات ومجالت:
نام نشریه

عنوان

رتبه نشریه

دوره و سال انتشار

0

نقد ترجمه اشعار حافظ شیرازی

(بررسی موردی دو غزل  454و )484

پژوهش زبان و ادبيات فارسي

علمي پژوهشي شماره -17زمستان
0636

1

نقدي بر کتاب "مختارات من روائع األدب العربي في

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های

علمي پژوهشي سال -18شماره -4

6

نقد و تطبیق ترجمه محمد الفراتی از استعارهها و کنايات

األول"
العصر العباسي ّ

«نینامه» با متن اصلی

 1دراسة سیمیائیة في «قصائد إلی يافا» لعبد الوهاب البیاتي

5

نمادپردازی عرفاني در قصيده «بکائية إلي حافظ
الشيرازی» البياتي با نگاهي به تأثير پذیری از حافظ

6

علوم انساني
کاوش نامه ادبيات تطبيقي
اللغة العربية و آدابها

عز الدین المناصره
2

نقدي بر کتاب تاريخ آداب اللغة العربیة

فرهنگ رضوی
نقد ادب معاصر عربي
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های

فصلنامه مطالعات قرآني

01

دشواری ترجمه زبان عرفان )بررسی مورد پژوهانه:

پژوهشهای ترجمه

زن و فرهنگ

علمي پژوهشي

شماره11

دانشگاه آزاد

زمستان 0631

علمي پژوهشي

شماره،13
زمستان 94

دانشگاه آزاد

ادب عربي

بررسي تطبيقي مضامين دو اثر عرفاني مصباح

فصلنامه پژوهشهای ادبي -قرآني

7

شماره،22زمستان
93

شماره،25
پایيز 1394
سال 7شماره2
پایيز و زمستان94

علمي پژوهشي

شماره ،63بهار
0636

علمي پژوهشي

شماره  ،1زمستان
0631

عرفان اسالمي

االرواح بردسيری کرماني و عينيه سينوی
05

فروردین 1396

علمي پژوهشي

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان

درنگي بر آواشناسي فاصله آیات در سوره نبا

علمي پژوهشي سال -17شماره -1

علمي پژوهشي

(بررسي مورد پژوهانه حضرت یوسف،نوح ...
01

شماره0635-06

دانشگاه آزاد

اعتصامي به مسایل اجتماعي
06

علمي پژوهشي

سال ششم-

زن و فرهنگ

بررسي تطبيقي رویکرد سعاد الصباح و پروین

پایيز 0636

علمي پژوهشي

علمي پژوهشي

نقد تطبيقي آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و

سال-06شماره -12

سال چهارم-پایيز
0635

در زبان و ادبيات عربي

سيمين بهبهاني
01

پایيز 0636

علوم انساني

3

00

علمي پژوهشي سال -06شماره-6

دانشگاه آزاد

السماويّة» سروده محمدالفراتی
پیوند «الکومیديّا
ّ
با قرآن کريم
غزلیات مختارة من ديوان شمس تبريز(

تابستان 0637ش

ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي

شعرعبدالمنعم فرطوسي ومحمد حسين بهجتي
7

علمي پژوهشي سال  ،8شمارة ،61

علمي پژوهشي

بررسي تطبيقي سيره امام رضا ( ع)
رمزگشایي از نمادهای اشغالگران در شعر

تير 1397

06

فصلنامه پژوهش های نقد ادبي و سبک

نقد ترجمه «روضه الورد»

شناسي

دانشگاه آزاد

07
فراهنجاری زباني در صحيفه سجادیه
 02بررسي تطبيقي دو قصيده عرفاني «عينيه» ابن سينا
و «علي طریق ارم» نسيب عریضه
03

مجله پژوهش های قرآن و حدیث

علمي پژوهشي  ،سال ،16شماره ،1
پایيز 0631
علمي پژوهشي سال سوم ،شماره ،2

فصلنامه لسان مبين

تابستان 0630

ناسازوارگي در سروده های عرفاني (مطالعه مورد
پژوهانه :دیوان کبير «ابن عربي» و دیوان «ابن

علمي پژوهشي

علمي پژوهشي
کاوش نامه ادبيات تطبيقي

فارض»
11

جستاری تطبيقي در مراحل سفر عرفاني عطار
نيشابوری در منطق الطير و نسيب عریضه در علي

شماره  ،06پایيز
0631

شماره  ،6تابستان
0630

علمي پژوهشي
کاوش نامه ادبيات تطبيقي

طریق إرم

علمي -ترویجي دوره  6شماره28

10

11

دراسة اسلوبیة في شعر الموسوي الهندي

دراسات األدب المعاصر

تجلي امام عصر (عج) در آینه شعر معاصر عربي

فصلنامه پژوهش های مهدوی

 16کاربست نماد رنگها در بيداری اسالمي مردم یمن
(مطالعه مورد پژوهانه شعر «عبداهلل بردوني»)

ابونواس اهوازی
16

نقش تاریخي محمد الفراتي در ایجاد تعامل ميان دو
زبان فارسي و عربي

علمي ترویجي
علمي ترویجي

شماره  ،6پایيز
0631
شماره
،5تابستان93

علمي -تخصصي

ادبيات شيعه

الموسوی الهندی
15

زمستان 94

مطالعات بيداری اسالمي

 11بررسي فضای موسيقيایي در قصيده کوثریه سروده

بررسي دو خاندان ایراني برمکي و نوبختي در شعر

شماره  ،7پایيز
0630

شماره 1پایيز و
زمستان 0636
شماره اول

علمي -تخصصي
مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسالم

بهار1395
شماره سوم

علمي -تخصصي
مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسالم

پایيز1395

مقاالت ارائه شده به سمينارها و کنفرانسهای داخلي و خارجي:
محل کنفرانس

عنوان
0

همایش ملي جوانان ،رسانه،
جشنها و اعياد ایراني نمایانگر نفوذ هویت ایرانيان

زمان
برگزاری
0631

روایتگری هویت اسالمي-
ایراني -شيراز

1
المهارات اللغویّة األربع في الجامعات اإلیرانيّة
6

دراسة اسباب قلّة رغبة التالميذ اإلیرانيين إلي تعلّم اللغة العربيّة في
8

المؤتمر الدولي الثاني للغات-
مالزی
المؤتمر الدولي الثاني للغات-

0631
0631

مالزی

الثانویّات
1

همایش ملي قرآن کریم و زبان

التناص القرآني في االدب الصغير
2

عربي

بررسي تطبيقي وصف گل در شعر فارسي سبک خراساني و شعر عربي دوره همایش بين المللي جستارهای
ادبي،زبان و ارتباطات فرهنگي

اندلس
6
موتيف مرگ در شعر قيصر امين پور و فوزی المعلوف
7

ادبي،زبان و ارتباطات فرهنگي

بررسي مضامين سياسي اجتماعي در رمان االزمان المظلمة نوشته طالب همایش بين المللي جستارهای
عمران

ادبي،زبان و ارتباطات فرهنگي

2
گونههای نفوذ فرهنگ فارسي در فرهنگ عربي در شعر شاعران ایرانيتبار
عصر عباسي دوم
3

همایش بين المللي جستارهای

0631
0631
0631
0631

نخستين کنفرانس بين المللي
ادبيات و پژوهشهای تطبيقي

0631

در آن

«روضة الورد» ،ذکر جميل سعدی به زبان عربي

نخستين کنفرانس بين المللي
ادبيات و پژوهشهای تطبيقي

0631

در آن
01

« سيمای شجاع دالن در سرودههای صوفيانه محمد الفيتوری»

نخستين کنفرانس بين المللي
ادبيات و پژوهشهای تطبيقي

0631

در آن
00

همایش ملي جایگاه فارس در
سيمای شيراز در یاددشتهای یک جهانگرد

عرصه زبان و ادبيات عربي-

0631

شيراز
01
جلوه های پایداری در شعر عزالدین المناصره
01

نقد ترجمه محمد الفراتي از غزل شماره  111حافظ

05
تجلي «ابر ،باد و باران» در شعر عربي اندلس و شعر فارسي سبک خراساني
06

همایش ملي مقاومت ،ادب و
هنر قم
کنگره بين المللي زبان و
ادبيات -مشهد
کنگره بين المللي زبان و
ادبيات -مشهد

0631
0635
0635

المؤتمر الدولي الثالث حول
أخطاء محمد الفراتي في ترجمة کنایات حافظ الشيرازی الشعریة إلي العربية الترجمة وإشکاالت المثاقفة
()6
قطر -دوحة

9

0635

