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 سوابق تحصیلی

 

نام دانشگاه                                سال اخذ                             نوع مدرک 

    

0821انشگاه قم                       د ادبیات انگلیسی             لیسانس  

     0820                     دانشگاه ازاد اسالمی      فوق لیسانس           

 اموزش زبان انگلیسی                   واحد تهران مرکز 

 

ف ، ترجمه، مقاله، اختراع و ....(ی: ) تال سوابق علمی و پژوهشی  

 ترجمه کتاب:

 خدا چیه؟ کیه؟ کو؟) شاعر: رودابه حمزه ای(

بان و نمایه شده کنفرانس بین المللی زبانشناسی با رویکرد ابعاد جدید علم زمقاله پذیرفته شده در سومین 

 در پایگاه استنادی جهان اسالم

 فعل خاطرسپاری به برروی ازمتن لغات معانی واستنباط لغات تداعی های استراژدی ای مقایسه تاثیر

انگلیسی زبان فراگیران توسط ای دوکلمه های  



 همکاری در ترجمه کتابهای: 

 سبک زندگی اسالمی 

 تدبر در اسالم

 تاریخ اسالم

 فرقه ها

مرکز  ترجمه انگلیسی فعالیت های: برای سایت مرکز اسالمی هامبورگ فارسی به انگلیسی ترجمه 

 اسالمی هامبورگ

:سال 21برای ترجمه مقاالت تخصصی دررشته های مختلف  

 مقاله های ترجمه شده در سایت راسخون: 

 تعقل در قران

علم در قران تفکر و  

 زیارت امام رضا و مراتب دینی 

 شناخت رذایل در قران

 شناخت ارزشها در قران

 انواع معرفت در قران

 امکان شناخت از دیدگاه قران

 تغییر ترتیب در تفسیر گزاره های قران

 ارزش های دینی در قران

 منطق در قران

 استفاده از واژه اخرت در قران

امانبرتری امام حسین به دیگر ام  

 پیامبر در دوران جاهلیت

 نقش غذا و تغذیه در اموزه های اسالمی



 مباحث دینی در قران

 جایگاه رضوی در علوم قرانی

 معنای پیامبر امی

 مفهوم قلب در قران

 مفهوم واژه اسالم در قران

 جایگاه زنان از دیدگاه  قران

 برابری زنان و مردان در قران

 افرینش زنان و مردان در قران

خداوندساب اعجاز به انت  

 مترجم سایت ترنسیس

   مدیر اموزشی اموزشگاه امام حسین

5231در سال  قم علمی و کاربردی صنایع و دستیاستاد برتر  

  مدرس کارگاههای ترجمه فارسی به انگلیسی 

 سوابق کاری

 

 نام دانشگاه /دانشكده تعداد ترم تدریس 

 محل تدریس

 تخصصی زبان و دروس زبان عمومی

 و تخصصیومکالمات  رشته معماری

ه و محاور و متون انگلیسی مکاتبات

و مهارتهای انگلیسی انگلیسی  

32 12راز مه کاربردی–علمی  دانشگاه   

                    صنایع دستی

، درک و دستور و نگارش ت مکاتبا

ومفاهیم، کارگاه ترجمه فارسی به 

، انگلیسی، زبان تخصصی مددکاری

ربان عمومی، ترجمه متون ساده، 

 ترجمه همزمان متون گردشگری 

2311از مهر  بردی کا ر -دانشگاه علمی 

 هالل احمر



امه و ن دستور و نگارش انگلیسی

 نگاری و نگا رش پیشرفته 

2311از مهر  یدمفدانشگاه غیر انتفاهی    

 تخصصی زبان عمومی و زبان

 فقه و و حقوق و علوم قران رشته

ترجمه متون  حقوق، الهیات،

و ترجمه متون ادبی و  ، ساده

 کلیات زبان شناسی ، 

2313از مهر   دانشگاه پیام نور قم 

 و زبان زبان عمومی و زبان پیش

تخصصی دانشجویان رشته 

 کامپیوتر

2311از مهر  ربردیکا  -دانشگاه علمی   

 صنایع و معادن 

 ز بان عمومی

 

 

2311از مهر  کا ربردی -دانشگاه علمی   

 جهاد کشاورزی 

 

 زبان عمومی و زبان پیش

2313از مهر   دانشکده فنی دختران      

 

پیش زبان و عمومی زبان  

 

2313از بهمن   -علمی دانشگاه 

ربردی امام کا

 خمینی

، اصول و روش  زبان عمومی

نگارش ، گفت و شنود، نامه 

 نگاری

2313 ز بهمنا  دانشگاه ازاد 

 

 

عمومی زبان   

 

4231 مهر از   

 انتفاهی غیر دانشگاه

  یشوپ

 

 

عمومی زبان  

 

2314 مهر از  کاربردی -علمی دانشگاه 

رانهت یبازرگان  

 

اصول و روش ،  زبان عمومی 

نگارش ، گفت و شنود، نامه 

   نگاری

 

15مهر از   حضرت سراسری دانشگاه 

 معصومه

 

 

2311و 2331 سالهای بین زبان موسسات در تدریس  



هنر و علم پرتو موسسه( 1               دانشگاهی جهاد موسسه( 2  

( موسسه سنا گستر1                     (موسسه مینو7  

( موسسه جام جهان گستر3                       ( موسسه گام برتر3  

( موسسه کیش1 موسسه امام حسین(4   

( موسسه زبانکده ملی ایران21             ( موسسه اندیشه برتر5  

( موسسه پارسا22  

( اموزشگاه گویش21  


