
Д-р ХАДЖАР  ФИЮЗИ е  родена  в  гр.  Машхад,  Иран.  Завършва  средното  си

образование в “Американския колеж” в гр. Техеран. Продължава висшето си образование

във  „Висшия  химико-технологичен  институт”  в  гр.  София,  където  се  дипломира  като

магистър  инженер-химик.  В  същия  институт  защитава  докторска  дисертация.  Дълги

години  работи  като  главен-специалист  експерт  в  държавни  научно-технически

университети и организации в България и Иран.

В  периода  1995−2002  година  е  сътрудник  в  Културното  представителство  към

посолството на ИР Иран в София.

От  учебната  2001−2002  година  е  преподавател  по  персийски  език  в  специалност

„Иранистика” към катедра „Класически Изток” в „Центъра за източни езици и култури”

при „Факултета  по класически и  нови филологии” на СУ “Св.  Климент Охридски”.  В

периода 2002-2006 г.  чете лекции по персийски език и литература и в „Нов български

университет”,  а  от  2012  г.  досега  преподава  и  в  Културното  представителство  към

посолството на ИР Иран в София.

Автор е на многобройни научни публикации у нас и в чужбина, както и на десетки

художествени  и  технически  преводи  от  персийски  на  български  и  от  български  на

персийски език, включително и на творби на големи български писатели като Николай

Хайтов,  Йордан  Радичков,  Павел Матев  и  Владимир Зарев,  отпечатани  в  литературни

ирански издания. Удостоена е с различни награди и дипломи при участието си с доклади

на  научни  форуми  в  България  и  в  чужбина.  През  2014  г.  Двутомният  „Българско-

персийски  речник”,  на  който  д-р  Фиюзи  е  един  от  съставителите,  печели  Иранската

международна награда „Книга на годината”. Наградата е връчена на 08.02.2014 г. лично от

президента на Иран – г-н Хасан Роухани. 

През май 2014 г., по покана на „Женското дружеството за приятелство между Иран и

България” към Културното представителство на Иран в България, участва в научен форум

в гр. Техеран, на който присъстват министъра на културата и ислямската ориентация, зам.-

президента на страната и други изявени дейци на науката и културата. 


