
 

 

  رزومه

  : مشخصات فردی 

 نام و نام خانوادگی: فاطمه امامی اصل  

 10/1363/ 29متولد : 

 مجرد   تاهل:

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی  سطح تحصیالت :

 09146279760 تلفن همراه : 

 268پالک     2آدرس : اردبیل  شهرک کارشناسان فاز دوم خیابان فرهنگ کوچه پونه 

fatemehemamiasl@gmail.comEmail:   

Website: teachertima.ir 

Instagram: teacher.tima 

Linkedin : fatemaeh emami 

 

  :  سوابق تحصیلی 

 فارغ التحصیل رشته : آموزش زبان انگلیسی  

 آزاد واحد اردبیل  دانشگاه :

 مقطع : کارشناسی ارشد 

 1395 :  تاریخ فارغ التحصیلی

 فارغ التحصیل  رشته : زبان و ادبیات انگلیسی 

 دانشگاه : آزاد واحد اردبیل  

 : کارشناسی   مقطع

mailto:fatemehemamiasl@gmail.com


 

 

   1388 : تاریخ فارغ التحصیلی
 

  : سوابق شغلی
 مسئول آموزش مرکز آموزشی اندیشه گستران یشم  اردبیل 

 مسئول آموزش و پژوهش  مجتمع آموزشی باقرالعلوم اردبیل 

 مسئول کمیته بین الملل هیات انجمن های ورزشی استان اردبیل  

 کارشناس آموزش انجمن مدیریت ایران شعبه اردبیل  

 زبان انگلیسی موسسات مطرح زبان شهر اردبیل   مدرس

 خصوصی حضوری و آنالین آیلتس  تدریس

 مترجم فریلنسر )متون آکادمیک و مقاالت تخصصی رشته های مدیریتی و تربیت بدنی( 

 های خصوصی  مربی آمادگی جسمانی و ایروبیک و یوگای باشگاه

 مربی بدنسازی تیم شنای فرزندان دختر شرکت گاز استان اردبیل  

 شرکت گاز استان اردبیل مربی آمادگی جسمانی و ایروبیک و ورزش در آب 

 مسئول هماهنگ کننده کمیته تحول و تعالی و آینده نگری هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل 

 عضو کمیته پژوهش و برنامه ریزی یوگای هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل 

Student Recruitment Agent   Canada Cambridge Academy _Canada 

  دومین همایش ملی ارتقا و توسعه ورزش های همگانی   مسئول کمیته حسابداری

 :مدارک تخصصی مرتبط 
 Teacher Training Course _  دانشگاه آزاد اردبیل 

 IELTS Training Symposium _   دانشگاه شهید بهشتی 

 Consecutive Interpreter Training Course _    دانشگاه شهید بهشتی 

 _ ICDL   جهاد  دانشگاهی واحد اردبیل    دوره جامع 



 

 

Trainers Coaching Course  _  موسسه دیدیاد 

Comprehensive Speed Reading Course  موسسه دیدیاد_ 

 جهاد دانشگاهی واحد اردبیل _دوره فن ترجمه 

 سایت مدیر سبز  _دوره دیجیتال مارکتینگ واقعی  

 انجمن مدیریت ایران شعبه اردبیل _ دوره کارآفرینی کارراه

 دوره آنالین  فن  ISI آکادمی تات_نویسی 

 آکادمی گفتگو _دوره آنالین  فن بیان وگفتگو 

 آکادمی ابتکاری نو   _دوره آموزش اینستاگرام و فروش  

 Conference Interpreting Course _   موسسه واکه 

 آکادمی یوسف امامی  _دوره آنالین پرورش صدا 

 موسسه آوالیان اردبیل  _ه آموزش ترکی استانبولی  دور

    گستران اندیشه اردبیل موسسه تدبیر _دوره جامع راهنمایان گردشگری )طبیعت گردی ( 

 :مدارک ورزشی 

  مربیگری آمادگی جسمانی درجه دوم

  مربیگری ایروبیک درجه سه

  مربیگری یوگا درجه سه

 :  مدارک داوری در رشته های

  3آمادگی جسمانی درجه   

        3شنا  درجه 

  3وزنه برداری درجه  

 :کارگاههای تخصصی 
 تغذیه ورزشی  



 

 

  کارگاه طراحی تمرین

  کارگاه کار با دستگاه

  تمرینات معلق مقاومتی بدن , کارگاه تی آر ایکس

 کارگاه اصول علمی و روش های علمی ماساژ 

 کارگاه علم تمرین و نسخه نویسی در فیتنس و تناسب اندام

 :مقاالت 
 97آذر ماه  _ورزش معجزه ای برای دوران  سالمندی  در دومین همایش ارتقا و توسعه ورزشهای همگانی   _

 ISC  _  ( 97181- 21702:)کد اختصاصی 

آذر ماه    _دومین همایش ارتقا و توسعه ورزشهای همگانی در     دستاوردهای نوین ورزشی برای ناتوانان و کم توانان حرکتی _
97 

ISC-(21702-97181) 

   97آذر ماه    _در دومین همایش ارتقا و توسعه ورزشهای همگانی     راه های جذب گردشگر به واسطه ورزش به ایران-

ISC _(21702-97181) 

 97آذر ماه   _ش ارتقا و توسعه ورزشهای همگانی در دومین همای     تاثیر تمرین در آب بر کاهش آسیب های وزنه برداری 

 ISC _ (21702_97181( 

 

 A Spotlight On General English : English Language _Study and چاپ کتاب _
Teaching _foreign Speakers 

 8846163شماره کتابشناسی ملی : 

 


