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 : اطالعات شخصی - 1

  کاشان  1333 عباس اقبالی: نام و نام خانوادگی
  عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان   عضو هیأت علمی گروه

  دانشیار: رتبه 
      

 :سوابق تحصیلی - 2

 1358رشته علوم قرآنی، دانشگاه تهران،  :کارشناسی

 1366تربیت مدرس،  رشته  زبان و ادبیات عربی، دانشگاه: کارشناسی ارشد

   1373دانشگاه تربیت مدرس،  رشته زبان  وادبیات عربی، :دکتري

 
 : سوابق آموزشی - 3

  1375تا  1366عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی از 
  ادامه دارد    1375 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی از سال 

  :سوابق اجرایی -4 
   1372ا ت 1367 مدیر گروه ادبیات فارسی
  1387تا  1375مدیر گروه ادبیات عربی 

  1377تا  1370 معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کاشان 
  1388تا  1377معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی 

  :عضویت در مجامع علمی - 5
 عضو انجمن ادبی زبان و ادبیات عربی ایران

  :سوابق پژوهشی - 6 
   ):کتب منتشره (تالیفات. 6- 1

  ششمچاپ  )انتشارات سمت(   ی من النصوص العرفانیهالمجان
  )انتشارات علمی و  فرهنگی(  گامی در شیوه ترجمه شعر کالسیک عربی

  )مالجدانشگاه کاشان، نشر (   فرهنگ تطبیقی کنایات عربی ـ فارسی
  
  )کتب منتشره( ترجمه ها .6- 2

 )نشر فیض( فرهنگ نام ها 

  )نشر عیاران( بی عرو تعبیرات اصطالحات تفصیلی فرهنگ 
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 :مقاالت منتشر شده. 6- 3

 :مجالت علمی پژوهشی: الف

  )دانشگاه مشهد( شیوه لغوي عالمه طباطبایی  .1
  )لمی زبان و ادب عربیعنشریه انجمن ( المنهج اللغوي فی المیزان  .2
  )مطالعات عرفانی( من منصوري در شعر منصور حالج  .3
  )نشریه انجمن علمی زبان عربی( تحلیل اعتراض نحوي در ترجمه شعر  .4
 )مجله حدیث پژوهی( ي کنایاتی از نهج البالغۀدرآمدي در نقد ترجمه ها .5

 )دانشگاه فردوسی مشهد( ( تصویر شنیداري در معلقات سبع .6

 سازمان تبلیغات اسالمی مشهد) فصلنامه ادب و هنر دینی( یهبینامتنیت قرآنی در صحیفه سجاد .7

 )یث شناسی، تهراندمجله ح( مجمع الیان اد ترادف در تفسیرتحلیل نم .8

  
  :مجلّات علمی ترویجی: ب

  )دانشگاه شهید چمران( مرثیه در صدر اسالم  .1
 )مجله پژوهشگاه علوم انسانی( نقد کتاب مضامین مشترك در ادب فارسی و عربی .2

 )ن شناختکاشا نشریه( ابو رضا راوندي کاشانی عربی سرا .9

  
  :یمقاالت ارائه شده در مجامع علم - 7

 :همایشهاي داخلی

  1381 صدا و سیما تهران شیوه لغوي عالقه در همایش ملی میزان حکمت .1
  )اصفهان( ترجمه متون ادبی در همایش بین المللی نقش زبان  .2
  )اصفهان( رضا راوندي کاشانی عربی سرا در همایش بین المللی نقش اصفهان  ابو .1
 )دانشگاه کاشان(  )ترجمه و توضیح( وفی ناشناختهسبا با افضل ، فیل .2

 دانشگاه کردستان  واکاوي تصویر هاي هنري در قرآن .3

  


