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 من  درباره

فعالیت حرفه ای اینجانب  هستم.   زبان عمویم و تخصیص سال سابقه تدریسبیش از شانزده  با مدرس ممتاز زبان انگلییس

. مهارت تدوین و طرایح سیستم های آموزشی مبتنی بر نتایج نیاز سنجی های انجام شده،  نمیباشد فقط محدود به تدریس  

ایی های جایگزین، روان شناش زبان و  در حوزه های ارزیایی مدرن ، ارزی از نقاط قوت و منحرص بفرد اینجانب یم باشد. 

جم شفایه همزمان و پیایی زبان انگلییس به فارش و   آموزش زبان مطالعات و پژوهش های تخصیص انجام داده ام.  متر

ی الملیل  آزمون های بیر
ی

موسسه    توسط فارش به انگلییس هستم. مدرس آموزش دیده تخصیص برای دوره های آمادگ

یک همراه متخصص و آگاه   و دوره آموزشی ارزیاب این آزمون ها را با موفقیت به اتمام رساندم. ایرسافام تهران هستم 

ام پژوهش ها و نگارش پژوهش های انجام شده به زبان انگلییس هستم. ججهت ان  

 تحصیل  سوابق

 آموزش زبان انگلیس  ارشد کارشناس  •

 زبان شناس کاربردی 

 باهتی کرمانشهید  دانشگاه: دانشگاه/موسسه

1397-1399 

 موزش زبان انگلیسآ کارشناس  •

ی زبان انگلییس   دبتر

 شهید قاسم سلیمایی کرمان: دانشگاه/موسسه

1384-1381 

 شغل سوابق

 مدرس و سوپروایزر   •
جان)  ( 1390-1384آموزشگاه زبان ایلیا ستر

 ( 1392-1391آموزشگاه زبان تتا )

 ( 1400- 1396کانون زبان ایران ) 

 و  زبان   مدرس ●

جان)آغاز همکاری:   گل گهر ستر
کت صنعنر و معدیی  ( 1398شی

 



 ها  مهارت

ی  و مدیریت  ☑  سخنوری  و  بیان  فن ☑ Excel ☑ راهتی

☑ Word ☑  کار گرویه موثر ☑ Javascript 

 Management ☑ leadership ☑ فوتوشاپ  ☑

 زبان 

 دادن گوش مهارت  کردن  صحبت مهارت نوشت    مهارت خواندن  مهارت عنوان

 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ انگلیس 

 ☆☆★★★ ★★☆☆☆ ☆☆★★★ ☆☆★★★ عرب  

 

 ها گواهینامه و ها دوره      

 تیسول : تدریس حرفه ای زبان انگلیس   •
 وستمینستر :    موسسه

 1398:   تاری    خ 

• TEFL  7و   5سطح 
 اوکوال:   موسسه

 1399:   تاری    خ 

 تدریس برای آزمون بت   الملل آیلتس  •
 ایرسافام:   موسسه

 1400:   تاری    خ 

 ارزیاب حرفه ای آزمون بت   الملل آیلتس  •
 ایرسافام:    موسسه

 1400:   تاری    خ 

جم شفایه •  تربیت مت 
 واکه :    موسسه

 1401:   تاری    خ 

 ها  پروژه

 طرح های تحقیقاب  و پژوهس   سازی پیاده و طرایح •
 موسسات و پژوهشگران :  کننده درخواست /   کارفرما 

 تخصیص و ارزیاب  نحوه عملکرد مدرست   موسسات آموزش زبان انگلیس همرایه  •

 آموزشگاههای زبان انگلییس موسسات و :  کننده درخواست /   کارفرما  •



 

 همایش بت   الملل شهید قدس، قهرمان مقاومت ترجمه شفایه حرفه ابی  •
ی الملل ناحیه بسیج استان کرمان  درخواست کننده: هسته بیر

 1400:   تاری    خ

 

 ترجمه شفایه دومت   همایش مل ایمن  در معادن و صنایع معدب   •
جان   گل گهر ستر

کت صنعنر و معدیی  درخواست کننده: شی
 1401:   تاری    خ

 

 نامه خودنوشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیماب   •
ی

 ترجمه و ویراستاری زندگ
ی الملل ناحیه بسیج استان کرمان  درخواست کننده: هسته بیر

 1401:   تاری    خ

 تحقیقات 

 ها  مقاله •

1. A Comparative Study of the Impact of Self- Assessment versus Teacher-Assessment 

on Improving Writing Skill of Iranian EFL Learners in Online Learning 
2. The Effect of Self- and Peer-Assessment versus Teacher-Assessment to Enhance 

Writing Skill of Iranian EFL Learners (A Mixed Method Approach) 

3. The Effect of Using Summarizing Strategies on Iranian EFL Learners’ Reading 

Comprehension 

4. Seeing through the Eyes of a Teacher: Face-to-Face versus Online Classes 

      https://civilica.com/l/61164/ 

 افتخارات 

 در مقاطع تحصیل کارشناس و کارشناس ارشد دانشجوی ممتاز بوده ام.  •

ان همایش های مل برگزار شده در کشور  بصورت حضوری و برخط  •  سخت 

 مدرس رسآمد کشوری  کانون زبان ایران بر اساس نظرسنج  ها و اثربخش های ارزیاب های کشوری  •

جم شفایه برگزیده  همایش  •  بت   الملل مقاومت به مناسبت دومت   سالگرد سپهبد شهید قاسم سلیماب  مت 

جم برگزیده هسته بت   الملل جهت ترجمه آثار شهید قاسم سلیماب   •  مت 


