
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CV 

 

 مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی: حسن امامی 

 استاديار گروه زبان انگليسی دانشگاه بيرجند 

 1376تاريخ استخدام :

 سوابق تحصيلی

 1370ليسانس زبان و ادبيات انگليسی (دانشگاه شيراز ،

  دانشگاه شيراز 1373فوق ليسانس :

 1386دکتری :زبان و ادبيات انگليسی  دانشگاه بيرمنگام انگلستان 

 سوابق اجرايی

 81-78مدير گروه زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه بيرجند 

  .1391 تا 1387معاون اموزشی دانشکده ی ادبيات از سال 

 .1391مدير گروه زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه بيرجند 

 

 سوابق آموزشی 

 تدريس در دانشگاه های بيرجند ،پيام نور ،دانشگاه ازاد اسالمی و دانشگاه علمی کاربردی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 در دروس :

 و کارشناسی ارشد : کارشناسی

  نقد ادبی تاريخ ادبيات انگليسی ،درآمدی بر ادبيات انگليسی ،شعر انگليسی ،نقد ترجمه

  ،ديرينه شناسی ترجمه ،تاريخ زبان  ،وسيری در تاريخ ادبيات انگليسی  نمايشنامه اساطير

 سوابق پژوهشی

 :کتاب

 )، تهران : انتشارات رهنما. 1381نگاهی به زبان فارسی از آغاز تا امروز(



 نظريه و عمل در ترجمه (ترجمه در دست چاپ ) .

  :مقاالت

  :فارسیالف. 

 ) ،مجله ی دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه بيرجند 1381يادگار زريران نخستين حماسه ی دينی در ايران (

 ) .1387ميترائيسم در شاهنامه ،مجله ی کلک خيال انگيز ،(

 ).1390ترجمه و جايگاه آن  در ادبيات ملل ،مجله ی مطالعات ترجمه (

 )1390تحليل تطبيقی مفاهيم مشترک رباعيات حکيم عمر خيام و مائده های زمينی آ ندره ژيد، پژوهش ادبيات معاصر جهان (

 )1391بررسی چرايی بومی سازيو بيگانه سازی در ترجمه های فيتزجرالد،مجله ی مطالعات ترجمه (

 )1390رويکردهای ترجمه در ترجمه ی متون حقوقی دوره قاجاريه ،مجله ی مطالعات ترجمه (

 ).1390سايه ی هنر قدسی در مائده های زمينی ،ارائه شده در همايش هنر اسالمی (

 ) 1389جامه ی  غربی بر تن ادبيات فارسی ،نخستين همايش ملی ادبيات فارسی و پژوهش های ميان رشته ای(

 )1389تجلی شاهنامه در هنر نگارگری ،نخستين همايش ملی ادبيات فا رسی و پژوهش های ميان رشته ای (

 )1389سفر به شرق :ادوارد فيتزجرالد ،همايش ملی مطالعات  ترجمه (

 )1389نقش ترجمه ی همزمان در جلوگيری از قطبی شدن زبان در اتحاديه ی اروپا ،همايش ملی مطالعات ترجمه (

 )1389نقد ترجمه ی کتيبه ی داريوش کبير در بيستون ،همايش ملی مطالعات ترجمه (

 ) 1390اخالق در تحقيقات ترجمه ،همايش تحقيق در ترجمه ،دانشگاه عالمه طباطبايی (

 )1389بومی سازی در ترجمه ی رباعيات حکيم عمر خيام ،مؤسسه ی مطالعات ملی (

 )1388نقش زبان فارسی در امنيت غرب اسيا ،همايش بين المللی امنيت در غرب آسيا (

  :انگليسیب. 

Reflections on the relations between Persian literature and England from the middle ages to the mid-
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