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Hussein Mollanazar 

Born: 1956, Teheran 

Education: 
•  BA in English Language & Literature 

University of Teheran, 1975–1980 

•  MA in TEFL, University of 
Tarbiat Modaress, 1987–1990 

•  PhD in Translation Studies 
University of Warwick, UK, 1997–2001 

Career: 

•  1982–1987, Translator 
Office of the Deputy Minister 
for the International Affairs 
Ministry of Culture and Islamic Guidance 

•  1986–1987, Translator 
IRIB (Islamic Republic of Iran’s 
International Broadcasting) 
1987–1991, Translator 
International Relations Office 
University of Teheran 

•  1991–1995, Instructor 
English Department 
University of Teheran 

•  1995– 2001, Instructor 
English Department 
University of Allameh Tabataba’i, Teheran 

•  2001 onward, Assistant professor 
English Department 
University of Allameh Tabataba’i, Teheran 

•  2003 onward 
Concessionaire and Managing Director of 
Iranian Translation Studies Quarterly 
I have been translating as an official 

and/or freelance translator since 1982. I have 
also been teaching translation courses (e.g., 
Principles and Methodology of Translation, 
Theoretical Foundations of Translation, Survey 
of Islamic Texts in English Translation, 
Translation of Economic Texts, Translation Of 
Political Texts, Translation of Literary Texts) 
since 1991 at BA level and (Sociocultural 
Studies in Translation, Genealogy of 
Translation in Iran, and the Application of 
Computer in Translation) at MA level since 
2001. 

  مشرح مختصری از سوابق
  حسين مالنظر

  ، تهران۱۳۳۵: متولد
  :تحصيالت

   زبان و ادبيات انگليسیةکارشناسی در رشت •
  ۱۳۵۴–۵۸دانشگاه تهران، 

   آموزش زبان انگليسیةرشد در رشتکارشناسی ا •
  ۱۳۶۶–۶۹دانشگاه تربيت مدرس، 

   مطالعات ترجمهةدکترای تخصصی در رشت •
  ۱۳۷۵–۸۰دانشگاه واريک، انگلستان، 

  :سابقه کار
 ، مترجم۱۳۶۱–۱۳۶۶ •

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معاونت امور بين الملل،
 ، مترجم۱۳۶۵–۱۳۶۶ •

  صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران ،برون مرزیواحد 
 ، مترجم۱۳۶۶–۱۳۷۰ •

  دانشگاه تهران دفتر روابط بين الملل،
 )عضو هيأت علمی(، مربی ۱۳۷۰–۱۳۷۴ •

  دانشگاه تهرانسی، گروه زبان و ادبيات انگلي
  )عضو هيأت علمی(، مربی ۱۳۷۴–۱۳۸۰ •

  گروه زبان وادبيات انگليسی، دانشگاه عالمه طباطبايی
   به بعد، استاديار۱۳۸۰ •

  گروه زبان و ادبيات انگليسی، دانشگاه عالمه طباطبايی
  مطالعات ترجمه به بعد، صاحب امتياز و مدير مسؤول ۱۳۸۲ •

به عنوان مترجم دولتی و يا  تا کنون يا ۱۳۶۱اينجانب از سال 
 تا ۱۳۷۰همچنين از سال . به صورت آزاد مشغول ترجمه بوده ام

أت علمی دانشگاه مشغول تدريس کنون به عنوان عضو هي
اصول و مبانی نظری «، »اصول و روش ترجمه«(  ترجمهدرسهای
، » متون ادبیةترجم«، »بررسی ترجمه آثار اسالمی«، »ترجمه

و از سال ) ، و غيره» متون سياسیةترجم«، » متون اقتصادیةترجم«
 در دوره کارشناسی ارشد مشغول تدريس درسهای ۱۳۸۰

ديرينه شناسی ترجمه در «، »فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه«
  .بوده ام» کاربرد رايانه در ترجمه«و » ايران
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Publications: 
1. The Role of Collocation in Translationese, 

MA Thesis (Teheran: The University of 
Tarbiat Modaress, 1990). 

2. Naturalness in the Translation of Novels 
from English into Persian, PhD Thesis 
(Coventry, UK: The University of Warwick, 
2001). 

3. Principles and Methodology of Translation 
(Teheran: SAMT, 1997, 5th print, 2003). 

4. National Youth Policy (Translated from 
Persian) (Teheran: The Secretariat of the 
Supreme Council of the Youth, 1998). 

5. Hussein Mollanazar and Others, English for 
Specific Purposes: Animal Husbandry 1, 
Parts C. Writing and D. Translation 
(Teheran: Jahad Education & Research 
Company, 2000). 

6. Hilary Pilkington, Russia’s Youth and Its 
Culture (London: Routledge, 1994). Trans. 
by Hussein Mollanazar (Teheran: The 
National Youth Organization, 2001). 

Papers: 
1. ‘Lexical Similarities in Persian and English’, 

Language and Literature, College of 
Persian Literature and Foreign Languages, 
Allameh Tabataba’i University, 9–10 
(1999–2000), pp. 135–141. 

2. ‘Doublets in Translation’, Language and 
Literature, College of Persian Literature 
and Foreign Languages, Allameh 
Tabataba’i University, 9–10 (1999–2000), 
pp. 58–73. 

3. ‘Translation Studies: Culture, Language 
and Literature’, Translation Studies, 1 
(2003), pp. 7– 30. 

4. ‘Translation Books Published in Iran’, 
Translation Studies, 1 (2003), pp. 71– 78. 

5. ‘B.A. / M.A. Programs in Translation: The 
Status Quo’, Translation Studies, 2 (2003), 
pp. 7– 26. 

Research Interests: 
•  Study of sociocultural norms in translation 
•  Genealogy of translation into Persian 
•  Persian literature in translation 
•  Application of computer in Translation 
•  English <> Persian Translation 

 :انتشارات
، پايان نامه کارشناسی نقش با هم آيی در متون ترجمه ای .١

 ).۱۳۶۹دانشگاه تربيت مدرس، : تهران(ارشد 

، رساله دکترای  رمانهای انگليسی به فارسیةروانی در ترجم .٢
 ).۱۳۸۰دانشگاه واريک، : انگستان(تخصصی 

؛ چاپ ۱۳۷۶انتشارات سمت، : تهران (اصول و روش ترجمه .٣
 ).۱۳۸۰، پنجم

دبيرخانه : تهران) (ترجمه از فارسی (سياست جوانان ايران .٤
  ).۱۳۷۸شورای عالی جوانان، 

تأليف  ،۱انگليسی دامپروری . حسين مالنظر و ديگران .۵
شرکت جهاد تحقيقات و : تهران(های ترجمه و نگارش بخش

  ).۱۳۷۹آموزش، 
روتليج، : لندن ( فرهنگ جوانان روسيههيالری پيلکينگتون، .۶

  ).۱۳۸۰سازمان ملی جوانان، : تهران(ه ترجم؛ )۱۹۹۴

  :مقاالت
، زبان و ادب، »های فارسی و انگليسیشباهت واژه ها در زبان« .۱

مجله دانشکده ادبيات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه 
  .۱۳۵–۱۴۱، صص )۱۳۷۸ (۹–۱۰عالمه طباطبايی، 

، مجله دانشکده ادبيات زبان و ادب، » کلمات قرينهةترجم« .۲
 ۱۲فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبايی، 

 .۵۸–۷۳، صص )۱۳۷۹(

مطالعات ، مجله »فرهنگ، زبان و ادب: مطالعات ترجمه« .۳
 .۷ –۳۰، صص )۱۳۸۲ (۱، ترجمه

مجله  ،»کتابهای انتشار يافته در ايران: کتابشناسی ترجمه« .۴
 .۷۱ –۷۸، صص )۱۳۸۲ (۱، مطالعات ترجمه

مطالعات  ةمجل ،»وضعيت کنونی آموزش ترجمه در ايران« .۵
 .۷ –۲۶، صص )۱۳۸۲ (۲، ترجمه

  :تحقيق موضوعات مورد عالقه
   هنجارهای فرهنگی اجتماعی در ترجمهةمطالع •
 سير و تحول تاريخی ترجمه در ايران •

 ادبيات فارسی در ترجمه •

  کاربرد رايانه در ترجمه •
  فارسی< >  انگليسیةترجم •


