
 

 علي ثابتي پورنام و نام خانوادگي: 

 asabeti نام کاربري:

 : وب سايت 

  a.sabeti@kashanu.ac.ir ميل:-اي

   2733 5591 31 98+:تلفن

  3015 5551 31 98+  نمابر:

، گروه زبان های خارجي ادبیات و زباندانشگاه کاشان، دانشکدة  بلوار قطب راوندی،ایران، کاشان،  نشاني:

 3583578378کد پستي ،و ادبیات انگلیسي

 

  

 

 

 نامه پیشینه

 پور علي ثابتي

  

 :مشخّصات فردی

 علي                                   نام:

 پور ثابتي                     نام خانوادگي:

، گروه زبان و ادبیات های خارجي ادبیات و زباندانشگاه کاشان، دانشکدة  بلوار قطب راوندی،ایران، کاشان،                               آدرس:

 3583578378کد پستي ، انگلیسي

 (١83) 77٩3٢588                                تلفن:

 (١83) 7738١377                            نگار: دور

 a.sabeti@kashanu.ac.ir               آدرس الکترونیکي:

  

 :پیشینة تحصیلي

 :اول( ة)رتب کارشناسي ارشد زبان و ادبیات انگلیسي -

 385٩-385١عالمة طباطبایي، تهران، های خارجي، دانشگاه  دانشکدة ادبیات و زبان                                        

 :اول( ة)رتب کارشناسي زبان و ادبیات انگلیسي -

 385١-385٢های خارجي، دانشگاه عالمة طباطبایي، تهران،  دانشکدة ادبیات و زبان                                        

 :اول( ة)رتب دیپلم زبان انگلیسي -

 385٢-38١3مؤسسة ملّي زبان، تهران،                                         
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 :پیشینة آموزشي

 تا کنون 383١عضو هیأت علمي: گروه زبان و ادبیات انگلیسي، دانشگاه کاشان،  -

 383١-3838مدرّس: دانشگاه پیام نور )واحد شهریار(، تهران،  -

 3837-3833(، تهران،  87و  8١)واحدهای شمارة  کاربردی-مدرّس: دانشگاه جامع علمي -

 3838-383١مدرّس زبان انگلیسي: مؤسسة فرهنگي و آموزشي معرفت، تهران،  - 

 3833-383١مدرّس: گروه زبان و ادبیات انگلیسي، دانشگاه کاشان،  -

 3833-385٩مدرّس: دانشکدة علوم پزشکي و خدمات درماني، دانشگاه تهران،  -

  383١-3857انگلیسي: مؤسسة آموزشي امام خمیني، تهران،  مدرّس زبان -

 385٩-385١مدرّس زبان انگلیسي: مؤسسة ملّي زبان، تهران،  -

  385١-3858های خارجي دانشکدة افسری ارتش(، تهران،  مدرّس زبان انگلیسي: مرکز زبان حرّ )مرکز زبان -

 

 :های علمي عضویت در انجمن

 کانادا عضو انجمن ادبیات تطبیقي -

 

 :پیشینة شغلي

 383١-385٩المللي جهانگردی ایران توریست، تهران،  مترجم و راهنما: شرکت بین -

  

 :اتتألیف

 . 38٩5، کمبریج اسکالرز: نیوکاسل)به انگلیسي(، های خورشیدی  نقطه -

 .38-١٢(، صص 38٩8)بهار و تابستان  ١ش  ؛نامه کاشانپژوهش،  "راز ناماندگاری آثار نمایشي نظام وفا" -

 .٩١-٩8(، صص 38٩8)تیر  383، ش 33س  ؛گلستانه،  "فوناسمارت" -

 .38٩٢)شرح و مقدمه، به انگلیسي(، چاپ دوم، تهران: جنگل،  در انتظار گودو -

 .3١٢-3١3(، صص 38٩٢ تیر -خرداد ) ٢١١و  ٢7٩، ش ٢١س  ؛سخنگوعروسک  ،"کنیمهمچنان کاغذ سیاه مي" -

 .37-3١(، صص 38٩3اسفند  -)بهمن  ٢7١و  ٢77، ش ٢١س  ؛سخنگوعروسک  ،"صورت من ان بيکمعشوق" -

 .373-37١(، صص 38٩3دی  - )آذر ٢7١و  ٢78، ش ٢8س  ؛سخنگوعروسک ، "نقطه ... نقطه ... نقطه" -



 .٩١-٩٢(، صص 38٩3اردیبهشت  - )فروردین ٢١١و  ٢١7، ش ٢8س  ؛سخنگوعروسک ، "اگر شهرزاد نبود" -

 .383٩)داستان(، تهران: سخنوران،  بابا علي -

 .3835)داستان(، تهران: علم و دانش،  یادداشتهای پریشانِ دنیای اسرارآمیزِ ذهنِ فراموشکار -

 . 3835)شرح و مقدمه، به انگلیسي(، تهران: انتشارات جنگل،  در انتظار گودو -

 .١8-٢٩(، صص 383١)پاییز و زمستان  8١و  87، ش ٩س  ؛سخن عشق،  "زدایي در شعر سهراب سپهری آشنایياز هنجارگریزی تا " -

 . 383١)به انگلیسي(، تهران: انتشارات جنگل،  درآمدی بر نمایشنامه: ژاندارک -

 .385٩نامة کارشناسي ارشد، به انگلیسي(، تهران: دانشگاه عالمة طباطبایي،  )پایان در انتظار گودو: توجیهِ تمایل به فروماندگي -

 

 :ها ترجمه

 .١7(، صص 38٩٢)اسفند  3٢٩، ش 33س  ؛گلستانه، "وگویي کوتاه با بن لوریگردانند: گفتهایي که ما را به زندگي برميداستان" -

 .١١-١١(، صص 38٩٢)اسفند  3٢٩، ش 33س  ؛گلستانه، نوشتة بن لوری، "تلویزیون" -

 .١٩(، ص 38٩٢)مرداد  ٩١ش  س ؟، ؛آزما ، نوشتة اتگار کرت،"چسب دیوانه" -

 .75-7١(، صص 38٩٢بهشت  )اردی 3٢١، ش 33س  ؛گلستانه، نوشتة بن لوری، "استخرشنا" -

 .7١(، ص38٩3)اسفند  ٩١ش  س ؟، ؛آزما، "کوتاه نویسي تا داستان نامه مردم: بن لوری، از فیلم نوشتم احتماالً مي اگر نمي" -

 .73(، ص38٩3)اسفند  ٩١ش  س ؟، ؛آزما ، نوشتة بن لوری،"دختری در طوفان" -

 .١٩-١١(، صص 38٩3)اسفند  3٢8، ش 33س  ؛گلستانه، نوشتة بن لوری، "هَدلي" -

 .73-7١(، صص 38٩3)دی  ٩8ش  س ؟، ؛آزما ، نوشتة بن لوری،"سپر" -

 .١٢-١3(، صص 38٩3)دی  3٢٢، ش 33س  ؛گلستانه، نوشتة بن لوری، "کتاب" -

 

 :اشعار

 .١7(، ص 38٩8)فروردین  3١3ش  س ؟، ؛آزما )چهار قطعه(، "صورتِ من معشوقِ بي"ی  از مجموعه -

 .35-3١(، صص 38٩3اسفند  -)بهمن  ٢7١و  ٢77، ش ٢١س  ؛سخنگوعروسک  )چهار قطعه(، "صورتِ من معشوقِ بي"ی  از مجموعه -

 .7١(، ص 38٩3)اسفند  ٩١ش  س ؟، ؛آزما )شش قطعه(، "برگ و باران"ی  از مجموعه -

 

 



 آثار بدیع هنری:

 .38٩3)طراحي و کارگرداني(، کاشان: دانشگاه کاشان،  چهارصندوق -

 .38٩5/ خانه تئاتر،  ١٩38)طراحي و کارگرداني(، کاشان: دانشگاه کاشان،  Fugue/فراموشي -

 .٩١38)طراحي و کارگرداني(، کاشان: دانشگاه کاشان،  3هزار و یکم / شب  -

 .38٩8، تماشاخانه آو/  و پژوهشهای سینمایي هیالجخواني(، تهران: مدرسه فیلمسازی )کارگرداني و نقشمخزن  -

 .38٩٢، منسکافه رُ/  زارخواني(، تهران: کافه کتاب اللهترجمه، کارگرداني و نقش) ایوحش شیشهباغ -

(، اثر وودی آلن زند مرگ در مياقتباسي از نمایشنامة  – ، طراحي و کارگرداني)نوشته)به انگلیسي(  کنه؟ پپسي باز ميکي واسه مرگ آخه  -

 .38٩١، دانشگاه کاشانکاشان: 

 .3833سرای مهر،  )طراحي و کارگرداني(، کاشان: دانشگاه کاشان / فرهنگ آرش -

 

 کارگاه های آموزشي: 

 .38٩١تفکر فلسفي در دنیای مدرن، دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان،  -

 .383٩روشهای نوین تدریس، دانشکده علوم دانشگاه کاشان،  -

 

 :دروس تدریس شده

کارگاه  ترجمة ادبي، ترجمة متون ساده، شعر، داستان کوتاه، مکتبهای ادبي، درآمدی بر ادبیات، آشنایي با ادبیات معاصر فارسي،نمایشنامه،  -

های نثر ساده، بیان شفاهي داستان، گفت و شنود، خواندن، فنون یادگیری. نمونهفن بیان، ، نمایش  

 
  

 

 

 


