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 1389کاردانی نرم افزارکامپیوتردانشگاه علمی کاربردی یزد سال اخذ  -

 ۱۳۹۳سال اخذ  زد،ی دانشگاه علم و هنر  یس یزبان انگل یمترجم یکارشناس -

 ۱۳۹۶سال اخذ   زد،یدانشگاه   یسیارشد آموزش زبان انگل  یکارشناس  -

 ۱40۱خاورمیانه دانشگاه یزد ،ورودی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش مطالعات  -

 ۱۳۸۷تا  ۱۳۸4از سال  زدی ۵۱شماره   یکارمند دفتر ثبت اسناد رسم  -

 ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۳از سال    زدی گفتمان  ریآموزشگاه سف یسی مدرس زبان انگل -

 تا کنون ۱۳۸۷از سال  یفر هنگ  راثیسازمان م یگردشگر یراهنما -

 ۱40۱مدرس زبان انگلیسی موسسه اموزش عالی زمان از تابستان   -

 ۱40۱مدرس زبان انگلیسی سازمان جهاد دانشگاهی از پاییز  -

 ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۴از سال  Advanced-4تا سطح  زدی شعبه  رانی در کانون زبان ا یسی زبان انگل یری فراگ -

رش د   یدر موس س ه آموزخ مدماج جهانگرد  یو جهانگرد یرانگردی ا  انی راهنما  یآموزش گذراندن دوره   -

 ۱۳۸۶سال 

در س ال   زدی از دانش گاه لل  و هنر  یس ی زبان انگل یمترجم یبا رتبه اول دوره کارش ناس   یلی فارغالتحص  -

۱۳۹۳ 

در بهمن ماه  رانی ا  یزبان ی به م  یگردش   گر  انی راهنما یجهان  ونی کنوانس     نی هفدهم یدر برگزار یهمکار -

۱۳۹۵ 

 لی در ش  هر اردب   NTELTکنفرانس  نی در دوم یس  ی آموزخ زبان انگل نهی مش  ترک در زم یارائه مقاله للم -

 ۱۳۹۶ماه  وری شهر

 ۱۳۹۷تابستان  یست ی به دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهز یسی زبان انگل سی تدر نهی در زم یهمکار -

در ش  هر تهران   NTELTکنفرانس  نی در س  وم یس  ی آموزخ زبان انگل نهی مش  ترک در زم یارائه مقاله للم -

 ۱۳۹۷ماه  وری شهر

 ۱۴00تربیت مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران پاییز حرفه ای گذراندن دوره - 

 ۱۴0۱گذراندن دوره حرفه ای مترج  شفاهی در موسسه واکه تهران بهار و تابستان -

 گری بنیاد جهانی انرژیلضو کارگروه گردش - 


