
 نام خدابه

 دکتر سید سعید فیروزآبادی

 تهران 4411متولد 

 دکترای زبان آلمانی

و مدرس دانشکده مطالعات  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

)رشته و دانشکده ادبیات  )رشته مطالعات کشورهای آلمانی زبان( جهان

 قوه قضاییه، مترجم رسمی زبان آلمانی دانشگاه تهرانایرانشناسی( 

 4431شروع فعالیت دانشگاهی از سال 

 : های اجراییسمت

 مدیر گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی 4431-4431

 مدیرکل آموزش دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی 4431-4431

 های خارجی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزیرئیس دانشکدۀ زبان 4431-4431

 معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی 4431-4431

 معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی 4431-4434

 ها: سایر فعالیت

 مترجم رسمی زبان آلمانی قوۀ قضائیه -
همکاری در نگارش فرهنگ خاورشناسان در پژوهشگاه علوم انسانی و  -

)در سال  تا کنون و سرپرستی این طرح. 4434لعات فرهنگی از سال مطا

 این طرح به پایان رسیده است.( 4431
با  پژوهشی برای فرهنگستان هنر در قلمرو ادبیات تطبیقی انجام طرح -

 .ها در شناخت فرهنگ و هنر دوره قاجارموضوع سهم آلمانی

 المللی و داخلی.سمینار بین ینشرکت در چند -
 ات و کتاب.ویراستاری نشریعضویت در هیئت تحریریه  -

 : )خالصه( تألیف، آثار

بازتاب ادبیات آلمانی در ایران. تهران: مرکز بین المللی گفتگوی  -

 .4434تمدن ها، 
شگاه  - هران: پژوه لد اول و دوم. ت کاری( ج با هم سان. ) نگ خاورشنا فره

 .4431و  4431علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
ضور - کاری( ح با هم تاب. ) نه آف شارات  آیی هران: انت هان. ت نا در ج موال

 .4433علمی و فرهنگی، 

 .4433پانزده گفتار درباب ترجمه. تهران: پارسه،  -
اسطوره و بینامتنیت. )با همکاری( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  -

4433. 

 .4414فارسی. تهران: زبانکده،  –فرهنگ پایه آلمانی  -

 .4411بانکده، جداول صرف فعل در زبان آلمانی، تهران: ز -

 4411دستور پایه زبان آلمانی، تهران: زبانکده،  -

 ترجمه: 

 .4431آندرش، آلفرد: زنگبار یا آخرین دلیل. تهران: نشر سوره مهر،  -

های عربی. جلد چهارم. تهران: سازمان چاا  سزگین، فواد: تاریخ نگارش -

 .4431و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

، 4431شرقی من. تهران: نشار افکاار،  –شیمل، آنه ماری: زندگی غربی  -

4431. 
شیمل، آنه ماری: گل و ستاره. دنیای تصویرها در شعر فارسی. تهران:  -

 .4434نشر پیام خاور، 
هاای نیچه، فریدریش ویلهلم: انسانی، بسیار انسانی. کتابی برای جاان -

 .4431آزاده. تهران: نشر جامی، 

، 4431این است انساان. تهاران: نشار جاامی، : ویلهلم یشنیچه، فریدر -

4431. 

 .4431نیچه، فریدریش ویلهلم: دجال. تهران: نشر جامی،  -

 .4431تولستوی، لئو: اعتراف من. تهران: نشر جامی،  -

 .  4431روت، یوزف: نسل برباد رفته. تهران: نشر ترفند،  -
آلماانی. تهاران: زباان جواناان باهنومجموعه هفت کتاب نوجوان برای  -

 .1141انتشارات علمی و فرهنگی، 

 .4411های دیگر. تهران: جامی، هسه، هرمان. جوانی زیباست و داستان -
های زرین مسلمانان. به انتخاب آنه ماری شیمل. تهران: بدیهه، اندیشه -

4411. 

 .  4411رباعیات حکیم عمر خیام )چهار زبانه(. تهران: پارسه،  -



 .  4411گنر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، فارسی زبانی، برت فرا -
 پرواز ایران )در حال چا  در انتشارات پیام ری( -

 مقاله و ترجمه در نشریات مختلف.  پنجاهبیش از 


