
 

 :شخصی و علمی حال شرح

                                                                      سبزوار -1360 متولد سبزواري، حکیم دانشگاه علمی هیأت عضو آرا،مهدوي مصطفی

 :مقاطع تحصیلی

 1380 عربی، ادبیات و زبان رشته تهران، دانشگاه کارشناسی، دوره. 

 1384 ،عربی ادبیات و زبان رشته سبزواري، حکیم دانشگاه ارشد، کارشناسی دوره.  

 1387 عربی، ادبیات و زبان رشته مشهد، فردوسی دانشگاه ،دکتري دوره. 

  

شی    شی:      سوابق آموز شی و پژوه شگاه سوابق آموز سات آموزش عالی و    چنانچه در دان س ها يا مؤ
 در جدول ذيل مرقوم فرمايید. پژوهشی سابقه تدريس يا پژوهش داريد

نام 
دانشگاه يا 
مؤسسه 

آموزشي و 
 پژوهشي

هايي كه تدريس عنوان درس
 نمائيدنموده يا مي

تاريخ 
 شروع

 تلفن آدرس مؤسسه تاريخ پايان

دانشگاه 
علوم 

اسالمي 
 رضوی

مکالمه، انشاء، تاريخ ادبيات 
 و ...

 32218990 مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی، صحن هدايت 90 88

دانشگاه 
پيام نور 
 فريمان

 3، عربي 2، عربي 1عربي 
و...برای رشته های الهيات و 

 معارف اسالمي
 346330040 فريمان، خيابان دانشگاه 90 88

دانشگاه 
پيام نور 

 مشهد

م نظادبيات تطبيقي، متون 
 و نثر، تاريخ ادبيات و ...

 3001 3868 79مشهد، خيابان معلم، معلم  90 88

دانشگاه 
حکيم 
 سبزواری

صرف و نحو، تاريخ ادبيات، 
 متون عربي در ايران و ...

 تاكنون 88
سبزوار، شهرک توحيد، پرديس دانشگاه حکيم 

 سبزواری
44013189 

 

 سوابق پژوهشی:

 پژوهشی: -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

ژوهشی: پ -، مجله علمی«(وجودی نظریه مبنای بر شابی شعر روانشناختی تحلیل)شابی شعر در بودن هایدغدغه» -1

آرا،  مهدوي ، مصطفی41شماره: 1395 ايران، زمستان -مدرس تربیت آدابها، دانشگاه و العربیة للغة اإليرانیة الجمعیة

 شايان. شادي



: پژوهشی -، مجله علمی«؛ بررسی موردی شهر مقدس مشهدعربی زبان با متناسب شغلی هایفرصت بررسی» -2

حیدريان  رضا احمد 39 شماره 1395ايران تابستان  -مدرس تربیت آدابها، دانشگاه و العربیة للغة اإليرانیة الجمعیة

 آرا. مهدوي شهري، مصطفی

 محمد شعر موردی یمطالعه( )میالدی 60 تا 40 هایسال بین ما) یمن انقالب شعر پژواک و پیدایش در کاوشی» -3

، 1395،  زمستان و ايران، پايیز -بهشتی شهید عربی، دانشگاه ادب نقد پژوهشی: پژوهشنامه -، مجله علمی«(غانم عبده

 آرا. مهدوي ، مصطفی13شماره 

 و پژوهشی: زبان -، مجله علمی«(MMPI-2)آزمون مبنای بر  بردونی عبداهلل شعر در افسردگی یپدیده واکاوی» -4

 مهدوي ، مصطفی17، شماره 96 زمستان و ايران، پايیز -مشهد فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی دانشگاه عربی ادبیات

 .شاره آرا، حسین

 اإليرانیة پژوهشی: الجمعیة -، مجله علمی«.....عرب مهاجرت موردپژوهانه نمونه) زبانی مسائل و اقوام مهاجرت» -5

 .آرا مهدوي مصطفی، 1397 پايیز ،48، شماره ايران -مدرس تربیت آدابها، دانشگاه و العربیة للغة

 یاتادب و پژوهشی: زبان -، مجله علمی«همدانی الزمانبدیع اصفهانیه یمقامه در طنزآفرینی هایتکنیک واکاوی» -6

 آرا. مهدوي ايران، )پذيرش( مصطفی -مشهد فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی دانشگاه عربی

، 47 میالدي شماره: 2018الجامعة، نجف اشرف، مارس اإلسالمیة کلیة ، مجلة«شعره من حیاته السمنانی الدولة عالء» -7

 آرا. مهدوي مصطفی

 انشگاهمشهد، د فردوسی دانشگاه عربی ادبیات و پژوهشی: زبان -، مجله علمی«، «برد بشاربن شعر در هارنگ داللت» -8

 آرا.، عباس طالب زاده، مصطفی مهدوي6شماره ، 1391ايران،  -مشهد فردوسی

ان مبین پژوهشی: لس -، مجله علمی«بعلبکی لیلی اثر «أحیا أنا» رمان در اگزیستانسیالیستی هایمولفه بررسی» -9

سید ، میترا علی شاهی، مصطفی مهدوي آرا، 37شماره  ،1397ن، ايرا-قزوين، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 محمدکاظم علوي.

 جموعهم ترجمه موردپژوهانه و تطبیقی نمونه) دیداری و فنی منظر از نوجوان و کودک ادبیات ترجمه هایبایسته» -10

، انتشار 1397ايران، -پژوهشی: مطالعات ادبیات کودک، دانشگاه شیراز-، مجله علمی«الخضراء( النخلة حکایات

 آنالين، مصطفی مهدوي آرا، احمد ايزي.

ادب  پژوهشی: نقد معاصر-، مجله علمی«انگیزیخیال و آفرینی تصویر در بردونی شعر موسیقی کارکرد ررسیب» -11

 ، مصطفی مهدوي آرا، سید مهدي نوري کیذقانی.1398، بهار 16ايران، شماره -، دانشگاه يزدعربی

ادب عربی، پژوهشی: -، مجله علمی«اثر محمود السعدنی« حمار من الشرق»واکاوی شگردهای طنزآفرینی در » -12

 ، میترا علیشاهی، مصطفی مهدوي آرا، حسین میرزايی نیا.1398، پايیز 2، شماره 11، دوره ايران-اندانشگاه تهر

ف، الجامعة، نجف اشر اإلسالمیة کلیة مجلة «علی بدر»للکاتب العراقی « الکافرة»دراسة مالمح الواقعیة فی روایة » -13

 آرا. مهدوي مصطفیزينب جعفرنژاد، حسن مجیدي، ، 41 میالدي شماره: 2019مارس

پژوهشی: لسان مبین قزوين،  -، مجله علمی«کهن الگوهای یونگ مبنای بحث عن ولید مسعود برتحلیل رمان ال» -14

 ، مصطفی مهدوي آرا.عیلیزينب اسما، 1398زمستان ، 38، شماره ايران-ن المللی امام خمینی )ره(دانشگاه بی



 های ملی و بین المللی:قاالت منتشر شده در همایشم

، یعرب ادبیات و زبان رشته سازي تجاري و کارآفرينی ملی همايش ،عربی زبان آموزش ناکارآمدی علل بررسی -1

 .شهري حیدريان احمدرضا، آرا مهدوي مصطفی،  سمنان دانشگاه، سمنان، ايران

 همايش ،(سبزواری حکیم دانشگاه عربی گروه موردپژوهانه مطالعه) دانشگاه در عربی زبان آموزش شناسی آسیب -2

 مهدوي مصطفی، سبزواري حکیم دانشگاه، سبزوار،ايران دانشگاه در خارجی هاي زبان آموزش شناسی آسیب ملی

 .فسنقري اهلل حجت، نوري مهدي سید، آرا

 ادبیات و زبان عرصه در فارس جايگاه ملی ، همايشفارس اقلیم سُرایعربی شاعر نامی مالمحمد شعر در پژوهشی -3

 .آرا مهدوي مصطفی، شیراز دانشگاه، شیراز، ايران، عربی

، مشهد، ايران ،ادبیات و زبان المللی بین ، کنگرهمصری نباته ابن و سنایی دیوان در نبوی مدائح تطبیقی بررسی -4

 فسنقري زهره، آرا مهدوي مصطفی، (ع) رضا امام دانشگاه

، (ع) ضار امام دانشگاه، مشهد، ايران، ادبیات و زبان المللی بین ، کنگرهزبیری محمود محمد شعر در استبدادستیزی -5

 .بروغنی محمد، آرا مهدوي مصطفی

 تماعیاج - سیاسی  و تربیتی کارکردهای بر تأکید با) الموشکی زید شعر در پایداری ادبیات از هاییجلوه -6

 هدويم مصطفی، کرمان باهنر شهید دانشگاه، کرمان، ايران، کرمان پايداري نامه ملی کنگره ششمین ،(پایداری ادبیات

 .آرا

 ايگاهج و نقش المللی بین ، همايشدلگشا ی¬رساله عربی حکایات در زاکانی عبید طنزپردازی هایشیوه واکاوی -7

، رازشی دانشگاه، شیراز، ايران، اسالمی تمدن و فرهنگ شکوفايی و رشد در ايرانی سرايان عربی و نويسان عربی

 .علیشاهی میترا، آرا مهدوي مصطفی

، نبدگ، ايران، ادبی نظريه و نقد ملی همايش ، ششمینالسعداوی نوال اثر «الغائب» رمان در زنانه گفتمان تحلیل -8

 .آرا مهدوي مصطفی، علیشاهی میترا، گنبد دانشگاه

، ايران، هنر و مقاومت ادب ملی همايش ،زبیری محمود محمد شعر در مقاومت های مولفه بررسی کلمات؛ بیداری -9

  .آرا مهدوي مصطفی، قم آزاد دانشگاه، قم

 مهدوي طفیسبزواري، مص حکیم بیهقی، ايران، سبزوار، دانشگاه ابوالفضل ملی همايش ،بیهقی تاریخ تعریب بر نقدی -10

 آرا

 هاي زبان آموزش شناسی آسیب ملی همايش دومین ،.... دوم زبان یادگیری در انگیزه و نگرش نقش و اهمیت -11

 آرا. مهدوي سبزواري، مصطفی حکیم ايران، ايران، سبزوار، دانشگاه در خارجه

 تألیف و ترجمه:

فی مهدوي . مصطمشهد مقدس، به نشرالقرشی، انتشارات اثر شريف باقر « مسلم بن عقیل شهید جاوید»ترجمه کتاب  -1

 آرا، سید مهدي نوري کیذقانی.



، مصطفی مهدوي آرا، 1394، نشر الرافد، قم، چاپ اول: «األدب العربی فی إیران؛ مختارات من النظم و النثر»تألیف  -2

 سید مهدي نوري کیذقانی.

 ها: نامهاهنمایی و مشاوره پایانر

 مهدوي ، مصطفی28/11/94فسنقري، تاريخ دفاع:  ، دانشجو: زهره«سنایی و نباته ابن نبوی مدائح تطبیقی سهمقای» -1

 فسنقري. اهلل آرا، حجت

 آرا، عباس مهدوي ، مصطفی28/11/94طبسی، تاريخ دفاع:  ، دانشجو: هما«بردونی عبداهلل شعر در تصویر و خیال» -2

 شاره. گنجعلی، حسین

 ، مصطفی25/11/95بروغنی، تاريخ دفاع:  ، دانشجو: محمد«زبیری محمود محمد شعر در سیاسی مضامین بررسی» -3

 گنجعلی. آرا، عباس مهدوي

 مهدوي ، مصطفی20/6/96پوراسالمی، تاريخ دفاع:  ، دانشجو: عبداهلل«الضحک و الفکاهة سیکولوجیة: »کتاب ترجمه -4

 شاره. آرا، حسین

، علیشاهی ، دانشجو: میترا«السعدنی محمود اثر «الشرق من حمار» کتاب در طنز محتوایی و ساختاری تحلیل» -5

 نیا. میرزايی آرا، حسین مهدوي ، مصطفی27/6/96تاريخ دفاع: 

، 30/11/95فاع: ، تاريخ دشبانی پريسا، دانشجو: «توللی و شابی اشعار در فردی رمانتیک های مولفه تطبیقی بررسی» -6

 .آرا مهدوي مصطفی، گنجعلی عباس

، تاريخ دفاع: محمدي اکرم، دانشجو: «(اول بخش) شناختیجامعه دیدگاه از مغنیه اصالحی طرح»کتاب ترجمه  -7

 .آرا مهدوي مصطفی، مجیدي حسن، 26/11/95

، گنجعلی عباس، 30/11/96، تاريخ دفاع: آبادي نزل تول، دانشجو: ب«الموشکی زید شعر در پایداری های مولفه» -8

 .آرا مهدوي مصطفی

 مهدي، 21/6/95، تاريخ دفاع: قاسمی زينبدانشجو:  ،«..الغطا کاشف هادی الحرام محرم شعر شرح و ترجمه» -9

 .آرا مهدوي مصطفی، خرمی

، 25/6/96دانشجو: فاطمه برزنونی، تاريخ دفاع: « بیت از دیوان عربی عالءالدولة سمنانی 500ترجمه و شرح » -10

 .. .مصطفی مهدوي آرا، عباس گنجعلی.

 :برگزاری کارگاه

-دانشگاه کوفه، نجف اشرف -دانشکده ادبیات(« المتخیل والواقعی فی السیرة الذاتیة)االیام لطه حسین نموذجا» -1

 م. 2018عراق، مارس 

عراق، مارس -دانشگاه کوفه، نجف اشرف-، دانشکده التربیة للبنات«مرایا االلتقاء بین االدبین الفارسی والعربی» -2

2019. 

 .2019عراق، مارس -دانشگاه کوفه، نجف اشرف-، دانشکده ادبیات«اطقین بهاتعلیم اللغة الفارسیة لغیرالن» -3



 سمت اجرایی:

 .97اسفند تا  96سال آبان ماه مدير گروه زبان و ادبیات عربی، از  -1

  


