اطالعات شناسناهمای
ًام خاًَادگیّ :اضوی
ًام :اضرف
تاریخ تَلّذ9431 :
هحل تَلّذ :قن
هلّیت :ایراى
ٍضعیت تأّل :هتأّل

تحص
ل
ی
اطالعات ی
تح
صیالت حىزوی:
ردیف

رضتِ تحصیلی

هقغع تحصیلی

علَم حَزٍی

سغح 2

هحل تحصیل
خاهعِ السّرا

سالماهللعلیْا

سالّای تحصیل
در حال تحصیل

تح
صیالت دااگشنهی:
ردیف

رضتِ تحصیلی

هقغع تحصیلی

هحل تحصیل

سالّای تحصیل

9

هترخوی زتاى اًگلیسی

لیساًس

داًطگاُ آزاد اسالهی قن

9432-9431

2

آهَزش زتاى اًگلیسی

فَق لیساًس

داًطگاُ آزاد تْراى

9431-9413

1

سىابق آمىزشی:

تدریس:

 .9زتاى اًگلیسی تِ هذت  91سال در داًطگاُ تاقر العلَم علیِالسالم ٍ هذرسِ هعصَهیِ در هقاعع کارضٌاسی ،کارضٌاسی ارضذ ٍ
هرکس زتاى در سغَح زتاىّای عوَهی ٍ تخصصی (زتاى تخصصی رضتِّای تفسیر ،فقِ ،کالم ،فلسفِ ،تاریخ ،ادتیات
عرب) از سال 9433
 .2زتاى اًگلیسی تِ هذت  93سال در داًطگاُّا ٍ هراکس هختلف هاًٌذ داًطگاُ آزاد اسالهی قن91سال ،داًطگاُ آزاد ًراق 3
سال ،داًطگاُ پیام ًَر  4سال ،داًطکذُ علوی کارتردی  9سال ،داًطکذُ ّذی(خاهعِ السّراسالماهللعلیْا)4سال ،داًطکذُ علَم
پسضکی فاعویِ 1سال ،آهَزضگاُّای زتاى اًگلیسی گَیص ،پَیا ،هیالد؛
 .4تأسیس ٍ ادارُ آهَزضگاُ زتاى اًگلیسی داًطَراى تِ هذت 2سال؛
 .3تذریس در هؤسسِ عالی تٌت الْذی از سال  9411تاکٌَى در هقاعع کارداًی ،کارضٌاسی ،کارضٌاسی ارضذ ،زتاى عوَهی
ٍ تخصصی ،تذریس هکالوِ زتاى اًگلیسی تِ عالب ،اساتیذ ٍ کارهٌذاى؛
 .1تذریس در داًطگاُ تاقرالعلَم ٍ هذرسِ هعصَهیِ از سال  9433تا کٌَى؛
 .3تذریس زتاى تخصصی تفسیر ٍ تاریخ در هرکس آهَزش غیر حضَری هرکس هذیریت حَزُ علویِ سال 14؛
 .3تذریس زتاى تخصصی عوَهی ٍ هکالوِ زتاى اًگلیسی ٍ ّوکاری تا هرکس پژٍّص هذرسِ هعصَهیِ (در حال حاضر) از
سال 14؛
 .1تذریس زتاى تخصصی تاریخ در خاهعِ السّرا سالماهللعلیْا 13-14؛
 .1تذریس زتاى تخصصی تاریخ تِ اساتیذ هتقاضی آزهَى دکتری خاهعِ الوصغفی ٍ خاهعِ السّرا سالماهللعلیْا سال 14؛

تقدریانهم اه:
 .9استاد ًوًَِ داًطگاُ تاقرالعلَم علیِالسالم سال 9431؛
 .2استاد ًوًَِ خاهعِ الوصغفی صلیاهللعلیٍِآلِ سال 9412؛

2

هش
سىابق ژپو ی:
ٍ .9یراستاری کتاب زتاى قثلی زتاى حَزُ (تِ خاعر اضکاالت دستَری ٍ ترخوِ) ٍ در ًْایت پیطٌْاد کتاب خذیذ؛
ّ .2وکاری تا هعاًٍت پژٍّص در ارتثاط تا تعییي کتاب زتاى سغح  2حَزُّای علویِ خَاّراى؛
 .4تذٍیي درسٌاهِ گراهر زتاى اًگلیسی تا عٌَاى "دستَر زتاى اًگلیسی در یک ًگاُ" کِ تِ صَرت خسٍُ در تٌت الْذی
هَخَد تَدُ ٍ تذریس هیضَد؛
 .3تذٍیي درسٌاهِ " زتاى هقذهاتی" تا ّوکاری دٍ تي از اساتیذ تٌت الْذی؛
ٍ .1یراستار ٍ هترخن دارالترخوِ ادیة ،اهیي ٍ ...؛
 .3ارزیاتی ٍ تررسی کتاب پیطٌْادی زتاى  9هذرسِ آقای هصثاح (آقای ًارٍیی) ٍ درج ًقاط ضعف ٍ قَت کتاب سال 13؛

سىابق رتبیتی:
 .9هطاٍرُ ٍ راٌّوایی عالب ٍ اساتیذ در هَرد ًحَُ هغالعِ زتاى اًگلیسی در هؤسسِ تٌت الْذی از سال 9411؛
 .2تذریس ٍ هطاٍرُ عالب هذرسِ هعصَهیِ از سال 9433؛
 .4هثلغ ٍ زتاًذاى حح ٍ اهَر تیي الولل از سال 9411؛

سىابق اجرایی:
 .9استاد ّوکار داًطگاُ تاقر العلَمعلیِالسالم (هذرسِ هعصَهیِ)؛
 .2دتیر آهَزش گرٍُ عوَهی هؤسسِ تٌت الْذی از سال 9413؛
 .4دتیر زتاى گرٍُ هغالعات اسالهی از سال  9411تا کٌَى؛
 .3تطکیل کالسّای تافل ترای اساتیذ در هقغع دکترا در تٌت الْذی؛
 .1تطکیل ٍ ًظارت تر کالسّای هکالوِ زتاى هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .3هصاحثِ ٍ ارزیاتی اساتیذ هتقاضی تذریس زتاى اًگلیسی هؤسسِ تٌت الْذی؛
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آشنایی هب زباناهی خارج:
هیساى تسلظ تِ درصذ

ردیف

ًام زتاى

9

اًگلیسی

911

2

عرتی

11

31

4

فراًسِ

41

31

هذرک رسوی

ضٌیذاری

ترخوِ

هکالوِ

تذریس

دارم

911

911

911

دارم

41

31

41

31

ًذارم

شرکت رد کارگاه اهی دانش افزایی و مهارت افزایی:
 .9کارگاُ هخاعة ضٌاسی هؤسسِ تٌت الْذی؛
 .2کارگاُ آهَزضی ًرم افسارّای علَم اسالهی در تٌت الْذی؛
 .4کارگاُ علل غیر هعرفتی خذا گریسی در تٌت الْذی ،سال 13؛
 .3حلقات ٍ کارگاُّای تثلیغی سازهاى حح ،تعثِ هقام هعظن رّثریهذظلِالعالی ّر سالِ (ازسال  12تا کٌَى)؛
 .1کارگاُ هخاعةضٌاسی هلیتی در هؤسسِ تٌت الْذی ،آرر هاُ 19؛
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