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 سوابق تحصیلی ) 2

 

 دانشگاه معدل
 مدت تحصیل

 از تا مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

 فوق دیپلم      

 کارشناسی انگلیسی زبان مترجمی 83 87 اسالمشهر  آزاد 16

 کارشناسی ارشد  انگلیسی زبان زبان آموزش 90 93 گرمسار آزاد 16.97

 دکتري      

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 :تدریسسوابق  )3
 

 دلیل قطع همکاري دروس تدریس شده تاریخ پایان تاریخ شروع دانشگاهنام موسسه/ ردیف
 -  - 1394 پزشکی تهرانعلوم  1
  زبان عمومی - 1385 موسسات آموزش زبان 2
      
 

 سوابق پژوهشی : )4
 

 :  هاي علمیها و کنفرانسدر همایش چاپ یا ارائه شدهمقاالت الف) 
 ارائه /تاریخ چاپ همایش /وان مجلهنع مقاله نعنوا دیفر
1 Explicit Impact of Strategy-Based Instruction 

through Webfolio Assessment on Reading 
Comprehention of Iranian EFL Learners 

The 6th Global Conference 
on Contemporary Issues in 
Education 

2015 

2 Strategy-Based Instruction via Webfolio 
Assessment on IELTS Academic Writing of 
Iranian EFL Learners 

international conference on 
research in, Science and 
technology 

2015 

3 Claque, Equivalent finding, Equivalent coining, 
Coinage, which one?” 

national military word 
processing conference, 

2010 

4 Manuscript Reviewer Computers & Education  
 

 کتاب : یا ترجمه تألیف ب) 
 سال انتشار ناشر / محل نشر نوع ( تألیف / ترجمه) عنوان کتاب ردیف

 1396 رهنما تالیف گرامر مقدماتی رهنما 1

2     

3     

 مندي پژوهشی: عالقه
● Computer Assisted Language Learning  
● Computer Assisted Language Testing  
● Computational Linguistics 
● Teacher Education 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 ) سایر مدارك :5
 
 
 
 
 

 عمومی کامپیوتري) مهارتهاي 6

 نام و محل ارگان صادرکنند نام مدرك سال
1 MCITP گروه طراحان گرین 
2 CCNA گروه طراحان گرین 
3   



 
 

 ICDLهاي هفت گانه مهارتالف) 
 Access  Excel  Word  
Power Point  Windows  Outlook  Internet  

 
 افزارهاي تخصصی:نرمب) 

 امکان ارائه گواهی نامه معتبر میزان تسلط نام نرم افزار
SPSS  کم      متوسط      خوب    عالی  بله                          خیر 

 خیر                          بله  عالی    خوب      متوسط      کم  
 خیر                          بله  عالی    خوب      متوسط      کم  
 


