ا طال عات شناسناهمای
ًبم خبًَادگی> عبثذی
ًبم> فبطوِ
ًبم پذر> هحوذرضب
تبریخ تَلّذ> 66::
هحل تَلّذ> ضبّزٍد
هلّیت>ایزاى
ٍضعیت تبّل>هتبّل

تح
ا طال عات صیلی
تحصیالتحوزوی:
ردیف

رضتِ تحصیلی

هحل تحصیل

هقطع تحصیلی

سبل ّبی تحصیل

تحصیالت د ا اگشنهی:
ردیف
6

رضتِ تحصیلی
هتزجوی سثبى اًگلیسی

هقطع تحصیلی
کبرضٌبسی

هحل تحصیل
داًطگبُ پیبم ًَر داهغبى

سبل ّبی تحصیل
<< <8 -

2

آهَسش سثبى اًگلیسی

کبرضٌبسی ارضذ

داًطگبُ آساد اسالهی قن

=2 - =9

سوا بقآموزشی:
 .6تذریس «سثبى عوَهی ،»2ٍ6هؤسسِ ثٌت الْذی ،اس  =8تبکٌَى.
 .2تذریس « سثبى پیص ًیبس» ،هؤسسِ ثٌت الْذی ،اس  =8تبکٌَى.
 .6تذریس «سثبى تخصصی» ،دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ ،داًطکذُ ّذی ،اس  =8تبکٌَى.
 .8تذریس «سثبى عوَهی» ،دٍرُ کبرضٌبسی ،داًطکذُ ّذی،اس  =8تبکٌَى
 .9تذریس «هکبلوِ سثبى اًگلیسی» ،هَسسِ آهَسش عبلی ثٌت الْذی.66=9 ،
 . :تذریس کتت هختلف هکبلوِ ی سطَح هختلف در هؤسسبت ّذی(جبهعِ الشّزا) ،گبم ًَ ،گبم ثزتز ،راستیي ،داًطگبُ پیبم ًَر ٍاحذ قن ٍ  ،...اس
سبل  <9تبکٌَى.
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سوا بق ژپوهشی:
 .6تزجوِ «26راُ طالیی فزٍش هَفق» ;<66
 .2کتبة «هی خَاّن اًگلیسی صحجت کٌن».66=: ،
 .6کتبة «اصَل هَفقیت» ،در حبل چبح
 .8کتبة «گزاهز کبرثزدی» ،در حبل چبح
 . 9هقبلِ علوی پژٍّطی « هقبیسِ تبثیز کبرّبی آهَسضی آگبّی ثخص ٍ تَلیذ سبختبری ثز یبدگیزی صفبت تفصیلی ٍ عبلی سثبى آهَساى ایزاًی
سطح هقذهبتی»
 .:تزجوِ هتَى تخصصی دیٌی ،رٍاًطٌبسی،هذیزیت ٍ هٌْذسی ثزای هزاکش علوی ٍ داًطگبُ ّب.
; .استبد راٌّوبی اًجوي «هطبلعبت اسالهی ثِ سثبى اًگلیسی» ،هجتوع آهَسش عبلی ثٌت الْذی.66=9 ،

دورهاه و کارگاهاهی دانش افزایی:
 . 6کبرگبُ تبفل ،هؤسسِ آهَسش عبلی ثٌت الْذی66=9 ،
 .2گذراًذى دٍرُ ّبی تبفل دکتزی – دٍرُ تخصصی  - TTCهکبلوِ.
 .6ضزکت در کبرگبُ «پژٍّطگزی الکتزًٍیکی» ،اردیجْطت .=:
 .8ضزکت در کبرگبُ « رٍش تحقیق جطٌَارُ ضیخ طَسیـ ،هْز .=:
 .9ضزکت در ًطست «الْیبت هسیحیت» ،اسفٌذ =9
 .:ضزکت در ًطست «هْذٍیت ثِ سثبى اًگلیسی» ،اردیجْطت .=:
; .ضزکت در دٍرُ فطزدُ «آهَسش هْبرت ّبی سًذگی».
< .ضزکت در کبرگبُ « رٍش تجلیغ در جْبى هعبصز» ،اردیجْطت .=:

سوابق رتبیتی:
 .6هزثی راّجز گزٍُ هطبلعبت اسالهی اس سبل  =9تبکٌَى.
ّ . 2وکبری علوی ٍ اجزایی در ثزگشاری دٍ دٍرُ ًوبیطگبُ «خبًَادُ هٌتظز ٍ خبًَادُ هٌفعل».66=: ،

سوابق اجرایی:
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 .6عضَ کبرگزٍُ سثبى اًگلیسی گزٍُ هطبلعبت اسالهی در هجتوع آهَسش عبلی ثٌت الْذی.66=8 ،
 . 2هذیز آهَسضگبُ سثبى تَحیذ
 . 6رئیس دارالتزجوِ داًطجَیی داًطگبُ پیبم ًَر قن
 . 8هسئَل ّستِ علوی سثبى ثسیج داًطگبُ پیبم ًَر قن
 . 9پذیزفتِ ضذُ در آسهَى سثبًذاى حج ٍ سیبرت
 .:هسئَل اًجوي «هطبلعبت اسالهی ثِ سثبى اًگلیسی» ،هجتوع آهَسش عبلی ثٌت الْذی66=9 ،تبکٌَى.
;  .هسئَل کالسْبی هکبلوِ سثبى اًگلیسی ،گزٍُ هطبلعبت اسالهی ،هجتوع آهَسش عبلی ثٌت الْذی66=9 ،تبکٌَى.
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