ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮام ﺑﯿﮕﯽ
داﻧﺸﯿﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﺳﻤﺖ«

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۷۰

ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۷۵

آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

دﮐﺘﺮی

۲۰۰۹

آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

داﻧﺸﮕﺎه اﮐﺲ ﻣﺎرﺳﯽ  ۱از ﻓﺮاﻧﺴﻪ

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻤﺖ

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری

ﭘﺎﯾﻪ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

۲۶

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
 .۱از  ۱۳۷۱ﺗﺎ  ۱۳۸۷دﺑﯿﺮ ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۲از  ۱۳۷۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ«؛
 .۳از  ۱۳۷۵ﺗﺎ  ۱۳۸۴دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺘﺎب »ﺳﻤﺖ«؛
 .۴از  ۱۳۸۱ﺗﺎ  ۱۳۸۳ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۵از  ۱۳۸۸ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۶از  ۱۳۸۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ »ﺳﻤﺖ«.
 .۷از  ۱۳۸۸ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۸از  ۱۳۹۰ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۹از ﻣﺮداد  ۱۳۹۱ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۱رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۰از  ۱۳۹۱ﺗﺎ ﮐﻨﻮن رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۱از  ۱۳۹۳ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۲از  ۱۳۹۳ﺗﺎ ۱۳۹۴ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه اﻣﻮر ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۳از  ۱۳۹۳ﺗﺎ  ۱۳۹۴ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۴از ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۶ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۵از آﺑﺎن  ۱۳۹۶ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه »ﺳﻤﺖ«؛

 .۱۶از  ۱۳۹۶ﺗﺎ  ۱۳۹۷ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۷از اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۶ﺗﺎ  ۱۳۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ »ﺳﻤﺖ«؛
 .۱۸از اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸ﺗﺎ  ۱۳۹۹ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎﻧﯽ »ﺳﻤﺖ«؛

ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 .۱ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎرات »ﺳﻤﺖ«  ۱۳۷۱از ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﯾﯽ وﻗﺖ؛
 .۲ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﻼ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎرک ﺑﻠﻮخ اﺳﺘﺮازﺑﻮرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﻮر و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ازﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن؛
 .۳ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻤﺖ از رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن؛
 .۴ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ادای وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ-اﺟﺮاﯾﯽ در دوران ﺗﺼﺪی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻤﺖ از رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن؛
 .۵ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی واﺣﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن؛
 .۶ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ "وﺣﺪت ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه" و روﻧﻤﺎﯾﯽ از دو ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ
آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻓﻄﺮت و ﻣﻌﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن؛
 .۷ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی؛
 .۸ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل  ۱۳۷۵وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ؛
 .۹ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ؛
 .۱۰ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﻤﺖ« در ﺳﺎل .۱۳۹۷

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖاﻓﺰاﯾﯽ و ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه )در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه(
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ )(AILLF
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
آﻣﻮزش ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ۱۳۹۵ /
ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ۱۳۹۳ /
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی راﯾﺞ دﺳﺘﻮری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ :ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻄﺢ  B۱ﻓﺮاﻧﺴﻪ /
۱۳۹۹
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎب ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﺳﺎده از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ۱۳۹۹ /

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ
وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن ﺳﺎده
ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻮن ﺳﺎده
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوﻫﯽ )ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ(
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
اﻣﺜﺎل و ﺗﻌﺒﯿﺮات زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﺳﺎده

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽL'absence de motivation dans l'apprentissage des textes littéraires et la،
،traduction des textes variés chez les apprenants iraniensﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﻗﺮن آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ
و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺮان  ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  INALCOو  CERLOMﻓﺮاﻧﺴﻪ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۵،
 .۲ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﯾﺎد دﻫﯽ/ﯾﺎدﮔﯿﺮی( در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان،ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻠﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺒﺰوار.۱۳۹۴،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽTextes littéraires et documents authentiques : construire l'interculturel،le،
.français dans le monde،۲۰۱۳
 .۲ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﺳﺎده)از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ(،ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺐ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.۱۴۰۰،
 .۳ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽ،ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان،دو
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ.۱۳۹۹،
 .۴ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽLa compréhension écrite : Une compétence par la perception du texte,،
.l'interprétation du texte et les stratégies de lecture،plume،۱۳۹۶
 .۵ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽ،ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ و رﻧﮓ آن در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ.۱۳۹۵،
 .۶ﻣﻬﺮی ﺑﻬﺮامﺑﯿﮕﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﺪﻟﻮژﯾﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ(،ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی
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