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 داناي توانابه نام 

 

 رجائی علی

           : اراكشهر           3131متولد سال: 

 استاديار :مرتبة علمی      ك هيئت علمی دانشگاه ارا عضو: شغل

 گروه زبان و ادبيات انگليسی،، دانشكده ادبيات و علوم انسانی، جنب ميدان دكتر شريعتی، آدرس:  اراك: دانشگاه اراك

 283ـ  3/10777323تلفن:     18383ـ  8ـ  8318كدپستی:   ، آلمانی بخش زبان دوم

Ali.Radjaie1964@gmail.com&   radjaie@araku.ac.ir -aMail:  -E 

 ehttp://araku.ac.ir/~a_radjaiHomePage:   

 : پژوهشتدريس و 

3117 – 3183    

 دانشگاه اراك: دانشكده ادبيات و علوم انسانی ـ گروه زبان انگليسی، بخش: زبان دوم آلمانی

3183 – 3171    

 صصی زبان آلمانیدانشگاه اصفهان: دانشكده زبانهاي خارجی ـ رشتة: زبان آلمانی، ارائه دروس تخ

3178 – 3177    

 دانشگاه تهران: دانشكده زبانهاي خارجی ـ رشتة: زبان آلمانی، ارائه دروس تخصصی زبان آلمانی

 تحصيل: 

 PhD:  دكتراي تخصصی  3170 – 3177

اسالم شناسی و  "دانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان، رشتة فرعی: ـ  "ادبيات و زبانشناسی آلمانی"رشتة اصلی: 

هاي  عارفانة حافظ در ترجمه ـ  غزليات عاشقانه“ دانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان،  عنوان رساله:   "انشناسیاير

 ”هگوت شرقی غربی ـان ديو و  روكرت 

 .M. A:  كارشناسی ارشد  3138 – 3170

ج از كشور ـ قبولی در امتحان اعزام دانشجو به خاردانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان، ـ  "آموزش زبان آلمانی"رشتة: 

 "آموزش زبان آلمانی"ـ دانشگاه هايدلبرگ، آلمان ـ رشتة:   و اخذ بورس از وزارت فرهنگ و آموزش عالی،

 A.B .:  كارشناسی  0313 – 3831

  تهراندانشگاه ـ  "زبان آلمانی مترجمی"رشتة: 

 كتابهاي منتشر شده: 

انتشارات  ؛ حافظ در ترجمه هاي فريدريش روكرت ؛ غزلياتادبيات تطبيقی ايران و آلمانرجائی، علی: :  3113

 . 178-133-7301-12-0شابک: صفحه،  123. 3113پيام ديگر )دانشگاه اراك( 

انتشارات پيام ديگر  تست هاي ادبی، و  تاريخ ادبيات، دوره ها ؛ درآمدي بر ادبيات آلمانرجائی، علی: :  3118
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 .178-133-7301-73-3، شابک: صفحه 381. 3118)دانشگاه اراك( 

؛ رباعيات  عمر خيام به سه ترجمه )فارسی ـ آلمانی(، عمر خيام، اسطورة سرنوشترجائی، علی: :  3113

 .178-133-1111-80-2، شابک: صفحه 338. ح. 3113انتشارات مهر كتيبه، اراك 

. 3111مهر كتيبه اراك  )فارسی ـ آلمانی(، انتشارات ؛ ديوان كامل حافظحافظ عصر مدرنرجائی، علی: :  1103

 .178-133-1111-30-3، شابک: صفحه 3333

  310، 3110؛ چاپ مهر كتيبه، اراك : برگزيده اشعار دكتر علی رجائی )اميد(كهكشانی هارجائی، علی: :  3110

 .178-133-1111-21-0صفحه، شابک: 

، 3113دي وي دي(  3مانی ـ فارسی + ؛ دو زبانه )آلآموزش آلمانی با روش سمعی ـ بصريرجائی، علی: :  3113

(، )چاپ سوم 3113)چاپ دوم تهران نشر جوان  صفحه،  333 ، 3113نشر صبح صادق ـ گلها، چاپ اول، قم 

 .(178-133-8321-12-1)شابک:  (،3113دانشگاه اراك 

دي وي  3+  فارسی ؛ كتاب آموزشی دانشگاهی، دو زبانه )آلمانی ـدورة فشردة زبان آلمانیرجائی، علی: :  3112

(، 3118(، )چاپ سوم دانشگاه اراك 3110صفحه. )چاپ دوم:  110، 3112تهران چاپ اول،  نشر جوان ـ  ،دي(

 (.178-133-7330-37-8)شابک: 

 شرقی غربی ـان ديو و   هاي فريدريش روكرت عارفانة حافظ در ترجمه ـ  غزليات عاشقانهرجائی، علی: :  3112
صفحه. )با مقدمه اي از شرق شناس معروف: خانم  130، 3177گون ـ وورتسبورگ، آلمان ؛ انتشارات ارهگوت

 شيمل(. ماري آنه پروفسور

 مقاالت علمي ـ پژوهشي:

؛ در مجلة: پژوهشهاي ادبی ـ قرآنی، دانشگاه هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمه آلمانی قرآنرجائی، علی:  ـ 

 . 333-331، ص.: 3113، سال پنجم 31اراك، شماره 

: ترجمة ميان همايش ؛ در كتابچةترجمه ادبی و ادبيات تطبيقی؛ در ترجمه هاي فارسی ـ  آلمانیـ رجائی، علی:  

 .  3113فرهنگی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران سال 

: ترجمة ميان فرهنگی، همايش ؛ در كتابچةترجمه ناپذيري در آثار كالسيک ايران و آلمانرجائی، علی:  ـ 

 .  3113انشگاه عالمه طباطبائی، تهران سال د

 ، 0237 ـ  0ة ؛ در فصلنامة اشپكتروم ايران، شمارپرتوافشانی بر  آثار سعديرجائی، علی:  ـ حسن لی، كاووس / 

 .  10ـ03، ص.: 3113آلمان / 

ی قرآن، شناسی جديد و بالغت سنت ارتباط متقابل فرم و محتوي در سبکـ يزدانی، هوشنگ / رجائی، علی:  
، تهران 3، شماره3در مجلة: پژوهشهاي زبانشناختی، دانشگاه تهران، دورة بررسی آسيب شناسانة چند جستار؛ 

 .88ـ  10، ص.  3118

، ص.: 3118/  0233سال  3آلمان: شماره ، ؛ در فصلنامة اشپكتروم ايراناعتدال و ابعاد مختلف آنـ رجائی، علی:  

31-81  . 

؛ در دفتر حافظ پژوهشی ـ شيراز مركز يستوف بورگل بر برگزيده اي از غزليات حافظشرح كرـ رجائی، علی: 

 .  323ـ  303، ص. 38، شماره 3113حافظ شناسی، 

ـ  آلمان /  0238سال  3؛ در مجلة اشپكتروم ايران، شماره عرفان در ادبيات كالسيک ايرانـ رجائی، علی: 
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 .  33-88، ص.: 31131

ـ  آلمان /  0233سال  3؛ در مجلة اشپكتروم ايران، شماره ر فضاي تاريخ معنوي ايرانفرهنگ دـ رجائی، علی: 

 .  33-03، ص.: 3111

؛ در مجلة اشپكتروم ايران، و گوته بينامتنيت بعنوان فرهنگ تفاهم؛ سخن نزد حافظـ رجائی، علی: 

 . 81 ـ 81،   ص.: 0231/3110

در مجلة اشپكتروم ايران، قسمت اول و دوم( ؛ )ر مختلفحافظ و گوته دو همفگر در دو عصرجائی، علی: ـ 

 .88ـ  300،   ص.: 0228/3183

مجلة فرهنگی، هنري، تاريخی قسمت اول( ؛ در:  )حافظ و گوته دو همفگر در دو عصر مختلفـ رجائی، علی: 

نترنت: راديو  اِف . اي03شمارة   0221اتريش، آوريل   ـفارت ج. ا. ايران در وين سبخش فرهنگی ، اطالعات ايران

 . اتريش –اِر اُ 

؛ در:  برگ سبز، به كوشش تورج رهنما، انتشارات نشر و گسترش ادبيات مشرق زمين در آلمانـ رجائی، علی: 

 .37-18، صفحه 3178آتنا 

در آلمان  يران؛ در مجلة اشپكتروم ايران، رايزنی فرهنگی ج. ا. احافظ و كالم چند معنائیـ رجائی، علی: 

 .81-300، ص. 3117/3177

 مقاالت و ترجمه ها:

اكبري  دكتر مهرداد ؛ تأليف:تأثير  ادبيات بر تشكيل مرزها و تغيير هويت عمومی )مترجم(:ـ رجائی، علی: 

 .73-81  .، ص3118ـ  آلمان / بهار  0233، سال 0دفتر شماره ، 01در: مجلة اشپكتروم ايران، سال ، گندمانی

در: مجلة  ؛دكتر حسن حيدري: تأليف؛ در شاهنامه فردوسیؤلفه هاي هويت انسانی م )مترجم(:ـ رجائی، علی: 

   .83-71 .ص، 3118ـ  آلمان / بهار  0233، سال 0دفتر شماره ، 01اشپكتروم ايران، سال 

: نيلوفر و ياسمن تأليف؛ معناي گستردة يک واژهجهاد، اقدامی به منظور فقرزدائی،  )مترجم(:ـ رجائی، علی: 
 .321-81 .، ص3118ـ  آلمان / بهار  0233، سال 3دفتر شماره ، 01در: مجلة اشپكتروم ايران، سال نی، سلما

؛ نمادهاي عرفانی در نقش هاي سفال و كاشی ايران؛ مهدي رجائی: در عرفانكورة  )مترجم(: ـ رجائی، علی:

 .  88-73 .، ص3111ـ  آلمان / اسفند  0238سال  3مجلة اشپكتروم ايران، شماره 

شائيل فوكت؛ مجيد عبدالعزيز و ي؛ با كمک مباران سازها؛ يک گزارش و فيلم تلويزيونی )مترجم(:ـ رجائی، علی: 

آندره آس فآيفر؛ پخش شده از شبكة تلويزيونی فوكت و الجزاير؛ كمک رسالة تحقيقی دانشجوي ارشد دانشگاه 

صفحه، به همراه فيلم  00، 3113آزاد اسالمی تهران مركز، رشتة مهندسی عمران آب، علی مختاري. مرداد 

 تلويزيونی.

؛ سخنرانی استاد پروفسور حميدرضا ، ساختار و وظيفة فلسفةميان فرهنگیمعنا )مترجم(:ـ رجائی، علی: 

 صفحه. 38، 3113يوسفی از دانشگاه كوبلنتز آلمان در دانشگاه عالمه طباطبايی، ارديبهشت 

 :داوري مقاالت

در زبان آلمانی: بر اساس  e–واكاوي اسم هاي مختوم به " با عنوان: ـ پژوهشی علمیالة داوري مقـ  3113

پژوهشهاي زبانشناختی در زبانهاي "دانشگاه تهران، دانشكده زبانهاي خارجی: مجلة: ، "راهبردهاي تعويض

 .JFLR  133-023730ـ كد مقاله:  3113/ 21/ 02، تاريخ: "خارجی
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در زبان آلمانی: بر پاية  be–واكاوي مشتقات پيشوندي " با عنوان: ـ پژوهشی علمیداوري مقالة ـ  3113

پژوهشهاي زبانشناختی در "دانشگاه تهران، دانشكده زبانهاي خارجی: مجلة: ، "فرآيندهاي تعديل و تعويض

 .JFLR  113-023721ـ كد مقاله:  3113/ 27/ 30، تاريخ: "زبانهاي خارجی

دانشگاه  “Schallwörter der deutschen Sprache„ آلمانی با عنوان:زبان  علمی بهداوري مقالة ـ  3188

استاد دكتر ميرلوحی:  سردبير مجلة دانشكده زبانهاي  /فر(، 317ـ ش:  28/27/3188)نامة شمارة: ، اصفهان

 .، دانشگاه اصفهانخارجی

 دانشگاهي: ه هايرستي رسالسرپ

روكرت و رودي قرآن كريم در آينة ترجمه هاي آلمانی فريدريش "، موضوع:  رسالة كارشناسی ارشدـ  3183
ارائه شده توسط: فهيمه فياضی، دانشگاه تهران، دانشكده زبانهاي خارجی، گروه زبان آلمانی.  استاد   "پارت،

 .3183راهنما:  دكتر علی رجائی، استاد مشاور: دكتر حميده بهجت، دانشگاه تهران،  شهريور 

ارائه شده توسط: مريم  "بی ـ شرقی گوتهنقد ترجمه هاي ديوان غر"، موضوع:  رسالة كارشناسی ارشدـ  3188

استاد راهنما:  دكتر  رفيعی، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده ادبيات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبيات آلمانی. 

 .3188علی رجائی، استاد مشاور: دكتر ابراهيم استارمی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران اسفند 

 ها:سوابق اجرايي و مسئوليت

ادامة كالسهاي آزاد زبان ن آلمانی براي عموم شهروندان، ادامة برگزاري سطوح مختلف زبا  3111 ـ 3117

 .براي عموم مراجعه كنندگان آلمانی در دانشگاه اراك: برگزاري سطوح مختلف زبان آلمانی

 : عضويت در شوراي اسالمی شهر اراك  3183ـ  3110

 (23/3110/ 32تا  21/20/3183از مأمور به خدمت نيمه وقت از دانشگاه به شورا:  )شش سال و نيمـ 

 21/20/3188الـی        21/20/3183دو سال دبير اول شوراي اسالمی شهر اراك  ـ 

 چهار سال منشی و نايب رئيس و عضو كميسيون فنی و عمران شوراي اسالمی شهر اراكـ 

 پنج سال عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمی شهر اراكـ 

 امالك، فرهنگی و  خدمات شهري شوراي اسالمی شهر اراك شش سال و نيم عضو كميسيون حقوقی وـ 

 .چهار سال رئيس كميسيون نظارت شوراي اسالمی شهر اراك ـ 

 ؛ مديريت آموزشهاي عالی آزاد دانشگاه اراك 3183ـ  3180

 (تعيين مسئوليت توسط معاونت آموزشی 33/27/3180تاريخ:   33/ 30103ـ )حكم شمارة: 

 انهاي انگليسی، آلمانی، فرانسه، رايانه، ورزش و ...هاي زب برگزاري دورهـ 

 . .هاي نيمه حضوري )رشته هاي: زبان انگليسی، تاريخ، ...( اندازي دوره ـ راه

 :ها هاي علمي ـ تخصصي و همايش سخنراني

مكان: اراك: كانون فرهنگی ؛ "نمادهاي حافظ در ديوان غربی ـ شرقی گوته " وضوع سخنرانی:مـ  3113
 .3113/ 27/ 12و پرورش، انجمن دوستداران حافظ:  آموزش

مكان: دانشگاه عالمه )به زبان آلمانی( ؛ "ترجمه ناپذيري  درآثار كالسيک ايران و آلمان" وضوع سخنرانی:ـ م
/ 30/ 38، تاريخ: "ترجمه در فضاي ميان فرهنگی"طباطبائی ـ دانشكده زبانهاي خارجی؛ همايش بين المللی 

3118. 
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مكان: )آلمانی ـ فارسی(  ؛"بهترين شيوه براي فراگيري زبان خارجی  كدام است؟" خنرانی:وضوع سمـ 
 .3118/ 21/ 01، تاريخ: (3118دانشگاه اصفهان ـ دانشكده زبانهاي خارجی )هفتة پژوهش 

نهمين نمايشگاه كتاب استان مركزي، ؛ "مقايسة فرم هاي شعري و تغزلی فارسی و آلمانی" وضوع سخنرانی:ـ م
،  + مصاحبة 3118/ 21/ 37. تاريخ: (3118اراك ـ معاونت فرهنگی و هنري وزارت ارشاد )هفتة پژوهش 

 .استان مركزي تلويزيونی، پخش از شبكة آفتاب

 برگزاركننده:   .3118مرداد  3 ـ همايش بين المللی ادبيات تطبيقی در وين:  ارسال مقاله و چاپ خالصه مقاله: 
.  "ادبی و ادبيات تطبيقی: بررسی ترجمه هاي خيام در زبان آلمانی ترجمه" موضوع:دانشگاه وين ـ اتريش. 

 .08برنامه همايش: صفحه 

همايش: كنفرانس زبان آلمانی در ايران؛ گفتمانی ميان فرهنگ، علم و آموزش؛ كارگاه ادبيات آلمانی و ادبيات ـ 
دانشگاه تهران و مركز تبادالت دانشگاهی  ان:برگزاركنندگ .3118خرداد  33الی  8تاريخ برگزاري: تطبيقی.  

سخنرانی به زبان آلمانی، . ؛ گروه زبان آلمانی، مكان: دانشكده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران DAAD آلمان
 . 3118خرداد  32تاريخ:  به زبان آلمانی ."ادبيات و ارتباطات فرامرزي ـ نگاهی به ادبيات آلمان و ايران"وضوع: م

دانشگاه اراك ـ دانشكده ادبيات و علوم ؛ "مقايسة عدل، عدالت و تعادل در ادبيات فارسی و آلمانی" وضوع:مـ 
 انسانی )هفتة پژوهش(. 

( ـ دانشكده 3111آذر  08)هفتة پژوهش دانشگاه اراك،  :"معيار زمان در علم، ادبيات و اقتصاد" وضوع:مـ 
 ادبيات و علوم انسانی.

؛ )منتشر شده در دفتر حافظ پژوهشی( ـ ل بر برگزيده اي از غزليات حافظشرح كريستوف بورگ" وضوع:ـ م
 .3111 مهر سال  02حافظية شيراز به مناسبت بزرگداشت حافظ،  سخنرانی در  شيراز مركز حافظ شناسی، 

 دانشگاه اراك. 3110 آذر ماه سال   07هفتة پژوهش، سخنرانی   "فرا ـ انديشه چيست؟" وضوع:ـ م

 دانشگاه اراك. 3112هفتة پژوهش سخنرانی   "عرفی فعاليتهاي برترين شرقشناسان آلمانیم" موضوع:ـ 

 در دانشگاه اراك. 28/32/3181در تاريخ:  هفتة پژوهش،  "تأثيرات متقابل ادبيات ايران و آلمان" موضوع:ـ 

= برابر با:   30/21/3181  :به زبان آلمانی در برلين، همايش حافظ "سرنوشت و قضا نزد حافظ و گوته"موضوع:ـ 
0232/30/21 

 0232/30/20=  33/21/3181به زبان آلمانی در شهر هامبورگ آلمان:   "حافظ و قدرت كالم"موضوع:ـ 

سمينار بررسی مسائل و مشكالت آموزش به زبان آلمانی:  "تدريس آلمانی و مشكالت چند بعدي "موضوع:ـ 
 .3183/ 32/ 21هران، دانشكده زبانهاي خارجی، دانشگاه ت زبان آلمانی در دانشگاههاي ايران،

 :و تخصصي علميات عضو هيئت تحريريه نشري

)نشريه به  اشپكتروم ايران  Spektrum Iran  علمی ـ پژوهشی فصلنامةعضو هيئت تحريريه  3113ـ  3113

فصلنامه داراي تا كنون.  3113/ 03/23از  ،: آقاي پروفسور حميدرضا يوسفیدستيار سردبيرـ زبان آلمانی( 

 .است نشريات معتبر وزارت علوم ازو ساله  12سابقة 

 "جهان گستر" ايرانشناسان:ـ هنري  علمی ـ فرهنگیعضو هيئت تحريريه فصلنامه  3113ـ  3117

FIFTAW   منتشر می گردد كشور اتريشكه به سه زبان انگليسی، فارسی و آلمانی در. 

First international fair on tour academy in the world  /  FIFTAW - Austria – 6020 Innsbruck 

 3113ماه  داسفننگارش: 


