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  (:1398فارغ التحصیل تیر  -1392دکتری مطالعات ترجمه) ورودی بهمن 

 دانشگاه فردوسی مشهد                        گرایش: مترجمی زبان انگلیسی )مطالعات ترجمه(

 در ایران با تکیه بر نقش ترجمه اگزیستانسیالیستیگفتمان نامه: دریافت موضوع پایان

 19.74نامه: فرید           نمره پایاناستاد راهنما: دکتر علی خزاعی

  (:1388تیر فارغ التحصیل  – 1385بهمن کارشناسی ارشد )ورودی 

 گرایش: مترجمی زبان انگلیسی              شهید بهشتی تهران دانشگاه

 بینامتنیت و ترجمه دو اثر از جیمز جویس به فارسینامه: موضوع پایان

 19 نمره پایان نامه:                کیان سهیل استاد راهنما: دکتر

  (:1385تیر  فارغ التحصیل – 1381کارشناسی )ورودی مهر 

 شهید چمران اهواز دانشگاه

 

 

 در دانشگاه ترجمه مطالعات و زبان آموزش ادبیات، به ای رشته بینا رویکردهای همایش دومین در مقاله ارائه 

 1394 مهر، «ترجمه تاریخنگاري منظر از آینه و چراغ با کتاب موردي بررسی » عنوان با مشهد فردوسی

 اطالعات شخصی

 سوابق تحصیلی

 هاسمینارها و کنفرانسشرکت در 

mailto:ghayedi.morteza@gmail.com
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 عنوان با مشهد فردوسی در دانشگاه فارسی زبان آموزش و شناسی زبان ملی همایش سومین در مقاله  چاپ و ارائه 

، «فرکالف انتقادي گفتمان تحلیل رویکرد از با استفاده ندوشن اسالمی علی محمد اثر ها داستان داستان کتاب بررسی»

 1394اسفند 

  با عنوان  تهران در دانشگاه شهید بهشتی یسیها در مطالعات زبان انگل افتهیتازه  یکنگره مل نیهشتمارائه مقاله در

 1399، شهریور «بررسی تاریخنگاري ترجمه در ایران»

 

سال  نام مجله  عنوان مقاله ردیف

 انتشار

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکر شده در مقاله
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بررسی  :نگاري ترجمه در ایرانتاریخ

موردي کتاب با چراغ و آینه از منظر 

 با رویکرد پیم نگاري ترجمهتاریخ

مطالعات زبان و 

 1395 ترجمه
مرضیه  -علی خزاعی فرید

 ملکشاهی

رویکردي نو از طریق ترجمه براي تحلیل  2

 هاها و نظریهتاریخی انتقال گفتمان

مطالعات زبان و 

 ترجمه
1397 

علی  -مرضیه ملکشاهی

 خزاعی فرید
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 پل ریکور  :چیست ترجمه
-فصلنامه علمی

 فرهنگی مترجم
 مرضیه ملکشاهی 1393

4 

 ترجمه چیست: دریدا
-فصلنامه علمی

 فرهنگی مترجم
 مرضیه ملکشاهی 1394

 پذیرفته شده در مجالت  مقاالت
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 ترجمه چیست: امبرتو اکو
-فصلنامه علمی

 فرهنگی مترجم
 مرضیه ملکشاهی 1395
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 مترجم مأیوس
-فصلنامه علمی

 فرهنگی مترجم
 مرضیه ملکشاهی 1397
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 درآمدي بر مطالعات تاریخی ترجمه
-علمیفصلنامه 

 فرهنگی مترجم
 مرضیه ملکشاهی 1397

8 Discourse against Discourse: The 

Early Reception of Sartrean 

Existentialism in Iran 

inTRAlinea: 2019 
علی  -مرضیه ملکشاهی

 فریدخزاعی

 

 

سال  ناشر کتابعنوان  ردیف

 انتشار

نام مترجمان به ترتیب 

 ذکر شده در کتاب
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شرکت انتشارات ویژه  آزادي

 مرضیه ملکشاهی 1393 نشر

 

 ترجمه کتاب


