
 بسمه تعالی

 سوابق شخصی:

 .کاشان طاهرآباد در 1348 متولد عباس فرزند طاهری اسماعیلی احسان

 .گذراندم طاهرآباد در 1362 تا 1353 سال از را راهنمایی و ابتدایی دوره

 .گذراندم کاشان( ره) خمینی امام دبیرستان در 1366 تا 1362 سال از را دبیرستان دوران

 1370 تا 1366 سال از تهران دانشگاه از عربی ادبیات و زبان لیسانس

 .گذراندم مدرس تربیت دانشگاه در 1374 تا 1371 سال از را عرب ادبیات و زبان ارشد کارشناسی

 .1398تا  1385و از 1385 تا 1375 سال از استادیار سپس و مربی عنوان به سمنان دانشگاه عربی گروه در استخدام

 .تاکنون 1398 سال از کاشان دانشگاه عربی گروه به انتقال

 

 ها:باکت

 ها ترجمه: 

 (.پور منتظمی محمدحسین همکاری با). المعجم السیاقی .  اصطالحات فرهنگ ترجمه 

 (.یعقوب بدیع امیل تالیف )و تطورها   یتهاداالمعاجم العربیه ب  عربی فرهنگهای ترجمه 

 (.شرتونی رشید نوشته) العربیه مبادی  چهارم جلد از صرفبخش  ترجمه 

 (عباسی زهرا و عامری شاکر دکتر همکاری با) مطر احمد فتاتال ترجمه. 

   (.امامزاده احمد نوشته  )2 کاربردی صرف و نحوترجمه 

 (امامزاده احمد نوشته) 3 کاربردی نحو وصرف  ترجمه. 

 تالیفات: 

 (جباری مصطفی دکتر همکاری با) معاصر متون. 

 2-  (.العربیه مبادی 4 جلد صرف  قسمت از تست هزار) سوال علم الصرف من خالل الف 

 3- (.اعتصامیان مرتضی همکاری با) نمودار صورت به عقیل ابن شرح 

 4- (.و. تیزویر زمانی و خرسندیو  کشاورز و اصغری و میضیغ همکاری با) سینا ابن طبفی ال قانون واژه های پزشکی فرهنگ 

 

 

 

 

 



 :مقاالت

 (. شبخش. میراحمدی. اسماعیلی) داربلینه و هوین نظریه اساس بر البالغه نهجقاصعه   خطبه از گرمارودی موسوی ترجمه ارزیابی 

  (ولردیتارواری با همک ) قم فارابیپردیس   مجله.  هفارسیال وه ربیعال فی اللغتین مصدرالاسم. 

 (.روز آتشبیب  و با همکاری دکتر میراحمدی ) حظجا البخالی کتاب درنمایی   حقیقت 

  (.احمدی میر با همکاری دکتر ) اصفهان دانشگاه مجله.  مجرور به حرف مطلقمفعول 

 (. بخشش و میراحمدی با همکاری دکتر )ه داربلین وه وین نظریه اساس بر اشتر مالک به علی امام نامه از گرمارودی ترجمه تحلیل 

  تهران دانشگاهدانشکده ادبیات ی عرب ادب مجله) فارسیدر  نسبی صفتاسم منسوب در عربی و . 

 بهشتی  دانشگاه پژوهش نقد ادب عربی.  مجله.  متعدی افعال در خاص تعلق و عام تعلق . 

 (.تهران دانشگاه یعرب ادب مجله) فارسی و عربی زبان به اصلی عددی ترکیب 

 فارسی و عربی وصفی و اضافی های ترکیب در جمع مقوله . 

 (فلسفه و ادبیات ماه کتاب) فارسی ادبیات و زبان برای عرب جهان کوشش. 

  دانشگاه سمنان هربیعدراسات فی اللغه ال مجله( عامری شاکر دکتر همکاری با) عربی نحو در المنسیه مبالغهصیغه ال. 

 (.دانشگاه سمنانبالغی  و زبان مطالعات مجله) فارسی بسیط  اضافه فوحر قسیمت ی در بحث 

 (نتظمیپورمه اصفهان )با همکاری دکتر میراحمدی و دانشگا بحوث  فی اللغه العربیه  مجلهالجر .   حروفل جدید  تقسیم. 

  دانشگاه سمنان  العربیه غهلالفی  دراسات مجله.  فی صیاغه بعض تراکیب تمییز النسبه« فی»الجردور حرف. 

 (. دانشگاه تربیت مدرس زبانی جستارهای مجله) عربی زبان درقید  گیقالبدو 

 (سمناندانشگاه  بالغی ی وزبان مطالعات مجله بدلی در عربی وفارسی) گروه. 

 گاه شهید بهشتی (دانش. مجله پژوهش نقد ادب عربی (ییرضا ابوالفضل باهمکاری دکتر) عربی زبان در پذیری مصدرولمفع 

 محمدی اکمل (احمد )باهمکاری دکتر میراحمدی و نانبرگ مدل اساس بر عربی اصطالحات در تیرگی و شفافیت  تحلیل. 

 طباطبایی عالمه دانشگاهدانشکده ادبیات و زبانهای خارجی  ادب.  و زبان مجله - عربی متون فارسی های ترجمه در حال یابی معادل. 


