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سوابق آموزشی:
 .3تذریس به هذت هفت سال در سطوح هقذهاتی ،هتوسطه و پیشرفته زبان انگلیسی در مؤسسات آموزضی زبان انگلیسی،
کیص و کیص ابر و طبرستان ،در شهرستاىهای چالوس و نوشهر 2831 ،الی .2831
 . 1تذریس سطوح هختلف زباى انگلیسی در هؤسسه آهوزش ػالی بنت الهذی و دانشگاه باقرالؼلوم(ع)(زباى تخصصی دکتری
فلسفه در هوسسه هؼصوهیه) و جهاد دانشگاهی و هذرسه الوهذی(نظام آهوزش لبناى  ،شؼبه قن).
 . 8تذریس دوره های آهادگی تافل در هقطغ دکتری ،هجتوغ آهوزش ػالی بنت الهذی ،از  2811تاکنوى.
 .8تذریس «داستاى نویسی خالق» ،هؤسسه بهذاشت هؼنوی 2811 ،تاکنوى.

هش
سوابق ژپو ی:
 .1پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذA Comparative Study of Ibsen's Rosmersholm and Radi'sMelody-e ،
) ،ShahreBarani (Melody of a Rainy Townدفاع ضذُ در ضْریَر  ،1391داًطکذُ ادتیات ٍ زتاىّای خارجی
داًطگاُ ػالهِ طثاطثایی تْراى(کسة رتثِ چْارم در ضاًسدّویي جطٌَارُ تیيالوللی پژٍّطی ضیخ طَسی ،جاهؼِالوصطفی
الؼالویِ ،تخص پایاى ًاهِّای اساتیذ).
 .2ترجوِ ٍ تلخیص کتاب «اسالم حضاری پلی هیاى سٌت ٍ تجذد»Islam hadhari; bridging tradition to ،
 ،modernityپژٍّطگاُ ػلَم ٍفرٌّگ اسالهی ،تْار  ( 1393در کتاب کاٍشّای ًظری در الْیات ٍ توذى ،تالیف حثیة اهلل
تاتایی).
. 3ترجوِ هجوَػِ هقاالت توذى ٍ جْاًی ضذى ،هجوَػِ هقاالت ،پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فرٌّگ اسالهی.
 .4هقالِ ػلوی پژٍّطی « توذى ًَیي اسالهی ٍ هؼضالت هذرًیتِ ایراًی» ،جطٌَارُ تیيالوللی ػلوی پژٍّطی ضیخ طَسی
جاهؼِ الوصطفی الؼالویِ قن (تخص ٍیژُ توذى ًَیي اسالهی) ،هقالِ ضایستِ تقذیر، ،اسفٌذ .1391
 .5هقالِ « تثییي ّستی ضٌاختی حقَق کَدک در اسالم ٍ کٌَاسیَى جْاًی حقَق کَدک  ،»1هاٌّاهِ پیام زى ضوارُ ،235
هْر.1390
 .6هقالِ « تثییي ّستی ضٌاختی حقَق کَدک در اسالم ٍ کٌَاسیَى جْاًی حقَق کَدک  ،»2هاٌّاهِ پیام زى ضوارُ ،236
آتاى.1390

 .7هقالِ « ها در چطن دیگراى» ( ،هرٍرری تر هکاتة ضرق ضٌاسی)  ،2 ٍ 1هاٌّاهِ پیام زى ضوارُ  ،233هرداد1390؛ 234
ضْریَر .1390
 .8هقالِ «ضرق ضٌاسی ٍ تَلیذ ػلن» ،هاٌّاهِ پیام زى ،ضوارُ  ،242اردیثْطت .1391
 .9هقالِ « ها در چطن دیگراى»( هرٍرری تر هکاتة ضرق ضٌاسی)  ، 2 ٍ 1هاٌّاهِ پیام زى ضوارُ  ، 233هرداد1390؛ 234
ضْریَر .1390
 .10هقالِ « ضرق ضٌاسی ٍ تَلیذ ػلن» ،هاٌّاهِ پیام زى ،ضوارُ  ،242اردیثْطت .1391
 .11گسارش کتاب «  ،» Islam hadhari: bridging tradition toهاٌّاهِ آییٌِ پژٍّص ،ضوارُ .140
 .12گسارش کتاب « ،»civilizational identityهاٌّاهِ آییٌِ پژٍّص ،ضوارُ .141
 .13هقالِ « ادتیات ٍ َّیت سازی توذًی تا تاکیذ تر ادتیات سیاسی» ّ ،وایص هلی سیر ادتیات تَهی استاى لرستاى(کلِ تاد)،
جْاد داًطگاّی استاى لرستاىّ ،وکاری تا دکتر ػلی تالی ،هقالِ ترگسیذُ ،ارائِ ضذُ تِ صَرت پَستر ٍ چاج در کتاب
ّوایص.1392//7/30 ،
 .14هقالِ «ّستیضٌاختی جایگاُ زى در آهَزُّای اسالهی ٍ فویٌیستی» ،هاٌّاهِ پیام زى،ضوارُ  ،263تْوي.1392
 .15هقالِ « جایگاُ زى در ٌّر اسالهی ٍ ٌّر هذرى» ،هاٌّاهِ پیام زى ،ضوارُ  ،265فرٍردیي .1393
 .16هقالِ « هادراى ٍ سرگطتگی ضکاف تیي ًسلّا» ،هاٌّاهِ پیام زى ،ضوارُ  ،266اردیثْطت .1393
 .17هقالِ «زى سثک زًذگی توذى اسالهی» ،هاٌّاهِ پیام زى ،ضوارُ  ،267خرداد.1393
 .18هقالِ «زى ٍ فرٌّگ ٍرزش در جاهؼِ» ،هاٌّاهِ پیام زى ،ضوارُ  ،268تیر .1393
 .19گسارش کتاب در تاب تکثر توذى ّا «  ،«on the plurality of civilizationsهاٌّاهِ آییٌِ پژٍّص ضوارُ ضْریَر
.1393
 .20هقالِ «ضثکِّای اجتواػی ٍ خاًَادُ» ،هاٌّاهِ پیام زى ،ضوارُ  ،269هرداد .1393
 .21هقالِ « هادری جلَُ ای از رحوت الْی» ،کتاب رُ تَضِ ،دفتر تثلیغات اسالهی.
 .22ترجوِ چکیذُ هقاالت دٍ فصلٌاهِ ػلوی تخصصی هطالؼات اسالهی زًاى ٍ خاًَادُ ،ضوارُ پٌجن.1395 ،

کارگاه اهو دوره اهی دانش افزایی:
 .1دٍرُ تافل ،داًطگاُ تْراى.1390 ،
 .2هذرک  ، T.T.Cدٍرُ ترتیت هؼلن تذریس تِ زتاى اًگلیسی ،هَسسِ کیص.1387 ،

 .3ضرکت در کارگاُ « پژٍّطگری الکترًٍیکی» ،هجتوغ آهَزش ػالی تٌت الْذی.1395 ،
 .4ضرکت در کارگاُ « هقالِ ًَیسی اًگلیسی»  ،داًطکذُ ادتیات ٍ زتاى ّای خارجی ،داًطگاُ تْراى.1396 ،
 .5هترجن ًطست ػلوی «زى در الْیات هسیحیت» تَسط پرٍفسَر ترًْاردت ،در هجتوغ آهَزش ػالی تٌت الْذی.1395 ،
 .6ارائِ هقالِ تِ زتاى اًگلیسی « هقاتلِ فرٌّگی تا پذیذُ تکفیر» ،اجالس جْاًی هحثاى اّل الثیت (ع) ،آرر.1396

سوابق اجرایی:
عضو کارگروه زبان انگلیسی گروه مطالعات اسالمی ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی3131 ،تاکنون.

