فرم سوابق کاری و تحصیلی
رزیتا عیالنی
آدرس  :اراك -دانشگاه آزاد اسالمی -دانشکده علوم انسانی – گروه زبان فرانسه
آدرس الکترونیکی r-ilani@iau-arak.ac.ir / Rozita_ilani@yahoo.fr :

متولد  :تهران – 1350
شغل  :عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك
وضعیت استخدامی  :استادیار  -رسمی قطعی  -پایه ۲1
سوابق آموزشی
 :13۶۹-13۷3 کارشناسی رشته مترجمی زبان فرانسه ،دانشگاه الزهراء (س) ،تهران ،معدل ،1۷/۸3 :عنوان پایاننامه :
"پیش بینی و کاهش سوانح طبیعی  :زلزله " (ترجمه از فرانسه به فارسی).
 : 13۷۴-13۷۶ کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فرانسه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز تحصیالت تکمیلی،
معدل  ،1۷/۴۶ :عنوان پایاننامه L’interférence de la langue maternelle dans l'enseignement de la langue :

. étrangère
 : 13۸3-13۸۶ دکتری زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،معدل  1۸/0۹ :عنوان تز
. Phrase Proustienne :
 :13۸5 دوره بازآموزی زبان فرانسه مخصوص مدرسین زبان فرانسه تحت عنوان زبانشناسی فرانسه ،تابستان ، ۸5
بزانسون -فرانسه ،مرکز آموزش زبانشناسی CLA

 :13۸۸-13۸۹ دورههای بازآموزی زبان فرانسه مخصوص اساتید زبان فرانسه تحت عنوان آموزش و تربیت مدرسین زبان
فرانسه ،مرکز  SCACسفارت فرانسه در تهران و دانشگاه  BELCدر نانت -فرانسه
 : 13۹5 دوره آموزشی مجازی بازآموزی حرفهای تدریس زبان Le module de formation professionnelle de

 l'enseignement du français langue étrangère PRO FLE intitulé Construire une unité didactiqueبه
مدت  ۴0ساعت در  - Agence universitaire de la Francophonieکانادا
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 : 13۹۶ دوره آموزشی مجازی بازآموزی حرفهای تدریس زبان Le module de formation professionnelle de

 l'enseignement du français langue étrangère PRO FLE Piloter une séquence pédagogiqueبه مدت ۴0
ساعت در  - Agence universitaire de la Francophonieکانادا
 : 13۹۶ دوره آموزشی مجازی بازآموزی حرفهای تدریس زبان Le module de formation professionnelle de
 l'enseignement du français langue étrangère PRO FLE Evaluerبه مدت  ۴0ساعت در Agence

 - universitaire de la Francophonieکانادا
سوابق شغلی
 : 13۷1-13۷۴ مترجم زبان فرانسه – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی ،تهران
 : 13۷۴-13۷۶ کارشناس – مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،تهران
 – 13۷۶ تاکنون  :عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك
سوابق پژوهشی

 ،13۷۸ترجمه مقاله" ،اینترنت و سوءاستفاده های جنسی از کودکان" ،ماهنامه کامپیوتر ،سال دهم ،آذر  ،۷۸شماره
 ،۷0صص.1۹ -۲1.
 ،13۷۸ترجمه مقاله" ،تعلیم و تربیت در شرایط بحرانی" ،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك،
سال دوم ،شماره  ،5زمستان  ،۷۸صص .1-۷
 ،13۷۹ترجمه مقاله" ،ایاالت متحده امریکا :سناریوهای رویایی یا کابوس؟" ،ماهنامه دانشمند ،سال ،3۸
شماره ،۴۴1صص.۴۸-50
 ،13۸0تألیف مقاله" ،تأثیر و تداخل زبان مادری در آموزش زبان دوم" ،مجله علمی ترویجی رشد آموزش زبان،
سال پانزدهم ،شماره  ،۶0تهران.
 ،13۸1ترجمه مقاله" ،پایان دادن به زندگی بیماران عالج ناپذیر و بررسی آن در ادیان مختلف" ،ماهنامه دانشمند،
سال  ،۴0شماره  ،۴۶۹صص.3۲-33 .
 ،13۸1ترجمه مقاله" ،خوب بخورید و خوب زندگی کنید"( 1و  ،) ۲ماهنامه دنیای تغذیه ،سال دوم ،شمارههای ۷
و  ،۹صص.3۲ -3۹ .
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 ،13۸3مدیریت پروژه "تاثیر زبان مادری )فارسی) در آموزش زبان دوم (فرانسه) " ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك.
 ،13۸5ترجمه مقاله" ،صدای کودك من ،پیام کودك من" ،ماهنامه دنیای سالمت ،سال دوم ،شماره  ،1۴صص -۶
.۴
 ،13۸۷تألیف مقاله" ،ساختار جمالت پروست در ترجمه" ،مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه ،سال ششم،
شماره  ،۲۴صص .۷5-۸5
 ،13۸۸تألیف مقاله" ،نقد جامعه شناختی ساختار جمالت پروست" ،فصلنامه علمی پژوهشی تخصصی
جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان ،سال پنجم ،تابستان  ،۸۸صص.105 -11۶ .
 ،13۸۸ترجمه مقاله 5۹ " ،راز استفاده از زمان" ،ماهنامه بهار زندگی ،شماره  ،۲1تیر  ،۸۸صص.5۸- 5۹
 ،13۹0تألیف مقاله"Analyse des erreurs linguistiques au cours de l'apprentissage d'une langue ،

" ، étrangèreمجله علمی ترویجی رشد آموزش زبان ،تابستان  ،۹0شماره  ،۹۹صص .5۷-۶۴
 ،13۹1تألیف مقاله" ،اسطوره مگره در داستانهای پلیسی ژرژ سیمنون" ،نویسنده همکار :فتحاله غفاری ،ماهنامه
ادبی گلستانه ،سال دهم ،شماره  ،1۲0شهریور  ،۹1صص .۶0 -۶۴
 ،13۹1تألیف مقاله" ،از هویت زبانی تا پایداری فرهنگی" ،کنفرانس ملی همایش زبان مادری :مجالها و
چالشها" ،دانشگاه پیام نور گرگان ،اسفند ،۹1گرگان.
 ،13۹۲تألیف مقاله" ،تحلیل خطاهای زبانشناسی در فرآیند یادگیری زبان دوم" ،کنفرانس ملی زبان ،آموزش و
ادبیات ،دانشگاه مالیر ،کد اختصاصی همایش  ، ISC: 1۲101-۹۲130:اردیبهشت  ،۹۲مالیر.
 ،13۹۲تألیف مقاله ،"Sauvegarder L'identité Culturelle Des Langues Dominées" ،مجله علمی دانشگاهی
ساحل عاج Nodus Sciendi, (Revue des Lettres, Arts, sciences de l’imaginaire et Sciences humaines) -
دانشگاه  ،۲013 ، Félix Houphouët Boigny, de Cocodyساحل عاج.
 ،13۹۲تألیف مقاله ،"Mythisme dans le monde poétique de Sohrâb Sepehri" ،مجله علمی دانشگاهی
الجزایر  ،Revue Annales du Patrimoineدانشگاه ، Mostaganem.الجزایر  ۲013 -شماره  -13صص .51-۶۴
 ،13۹3تألیف کتاب ،Lire En Français Facile Des Préceptes Moraux ،تهران  :انتشارات وصال.
 ،13۹3تألیف کتاب" ،مفاهیم کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی" ،نویسنده همکار :دکتر عسگر اکبری ،اراك :انتشارات
نویسنده.
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 ،13۹3تألیف مقاله "طبقهبندی زبانها ،تهدیدی برای نابودی فرهنگها" ،مجله علمی و پژوهشی بینالمللی چهار
زبانه فارسی ،ترکی ،عربی و فرانسه زبانشناس ،سال سوم ،شماره  ،10تابستان  ،۹3صص.۶۷-۷۸
 ،13۹3تألیف مقاله" ،بررسی فرهنگی نامها در ترجمه کتاب در جستجوی زمان از دست رفته" ،همایش
پژوهشهای نوین ترجمه ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،گروه فرانسه ،آبان  ،۹3تهران.
 ،13۹۴تألیف مقاله ،"Étude des noms culturels de la traduction d'À la recherche du temps perdu" ،مجله
علمی پژوهشی مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز ،سال ششم ،شماره  ،11صص.۷3-۹0
 ،13۹۴تألیف مقاله ،"L'existence selon le mysticisme de Shâmlou" ،مجله علمی دانشگاهی الجزایر Revue

 ،Annales du Patrimoineدانشگاه ، Mostaganem.الجزایر  ۲015 -شماره  -15صص .1۸-5
 ،13۹۴تألیف مقاله ، "Linguistic errors analysis in learning a foreign language" ،دومین کنفرانس
بینالمللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ،ترکیه  :استانبول.۲01۶
 ،13۹۴تألیف مقاله ،"L'apprentissage des langues le persan, l'anglais et le français" ،مجله Voix

) ، Plurielles (ISIشماره  ،13.1کانادا  ، ۲01۶صص31-۴۲
 ، 13۹5تألیف مقاله " ،خصوصیات نوین ترجمه در گستره ادبیات تطبیقی"  ،همایش ملی ترجمه و مطالعات میان
رشتهای ،دانشگاه بیرجند ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،کد اختصاصی همایش،ISC : ۹۲۹03-۹5150:
اردیبهشت  ،۹5بیرجند.
 ،13۹5تألیف مقالهMission culturelle de la littérature comparée dans l'œuvre Mr Ibrahim et les " ،

 ، "du Coran fleursنویسنده همکار  ، Rose-Marie Ebelle :اولین همایش بینالمللی زبان و ادبیات تطبیقی
فارسی و فرانسه ،دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ،کد اختصاصی همایش ، ISC : ۹51۶0 -۶1305 :مهر
 ،۹5مشهد.
 ،13۹5تألیف مقاله،"Take into account the mother language in the education of the second language"،
پنجمین کنفرانس بینالمللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی تفلیس ،اول دسامبر  ،۲01۶گرجستان :تفلیس.
 ،13۹5تألیف مقاله ،"The learning of a second language and an oral communication " ،نویسنده اول:
دکتر خلیل نعمت ،سومین کنفرانس مدیریت و علوم اجتماعی برلین ۸ ،دسامبر  ،۲01۶آلمان :برلین.
 ،13۹5تألیف مقاله " ، "Influence structurale des langues persane et anglaise sur le FLEنویسنده همکار:
دکتر خلیل نعمت ،سومین کنفرانس مدیریت و علوم انسانی پاریس 13 ،دسامبر  ،۲01۶فرانسه :پاریس.
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 ،13۹۶تألیف مقاله" ،چالشهای فرهنگی ترجمه در ادبیات کودکان و نوجوانان" ،دومین کنفرانس ادبیات و
زبانشناسی ،کد اختصاصی همایش  ، ISC : 3110۲-۹31۴0:تهران ،انجمن هم اندیشان مبتکر.
 ،13۹۶تألیف مقاله ،"L’ivresse dans les poèmes de Hafiz et Ibn Nubata"،مجله علمی دانشگاهی
الجزایر  ،Revue Annales du Patrimoineدانشگاه  ،۲01۷ ، Mostaganemالجزایر ،صص.۷3-۸۴
 ،13۹۶تألیف کتاب" ،فرهنگ لغت افعال و صفتهای دارای حروف اضافه در زبان فرانسه" ،تهران :انتشارت وصال.
 ،13۹۶تألیف مقاله" ،فرهنگسازی ادبیات اشمیت در داستان موسیو ابراهیم و گلهای قرآن" ،دومین کنفرانس
ملی پژوهشهای نوین ایران و جهان در روانشناسی ،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
زرقان و دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر ،کد اختصاصی همایش  ، ISC: ۸۲۲01-۹۶1۷0:آبان  ،۹۶شیراز.
 ،13۹۶تألیف و گردآوری کتاب ،"TCF : Réussir le Test de Connaissance du Français" ،تهران :انتشارات
وصال.
 ،13۹۶ویرایش علمی کتاب" ،راهنمای جامع دستور زبان فرانسه سوربن" ،مترجم  :مریم امینی مهر ،تهران:
انتشارات وصال.
 ،13۹۷تألیف و گردآوری کتاب ،" Préparation au TEF " ،تهران :انتشارات وصال.
 ،13۹۷ترجمه مقاله از فارسی به فرانسه " ،"Media Kashigar et le bilan de sa vieمجله  ،IVANشماره 1۸ ،۲
ژوئن  ،۲01۸پاریس ،فرانسه ،صص.10۸-111
 ،13۹۷تألیف مقاله" ،دیدگاههای اعتقادی اریک امانوئل اشمیت در دو داستان موسیو ابراهیم و اسکار" ،نویسنده
همکار :مریم امینی مهر ،سومین کنفرانس بینالمللی ادبیات و زبانشناسی  ، ISC : 3110۲-۹31۴0تهران ،انجمن
هم اندیشان مبتکر.
**راهنمایی ،داوری و مشاوره پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات زبان فرانسه از سال 13۸۷
تاکنون.
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