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نام پدر  :منصور

تاریخ تولد1350:
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 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

کشور /شهر

نام واحد

محل تحصیل

آموزشی

معدل

فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا

ربان

ربان و ادبیات

انگلیسی

انگلیسی

ربان

آموزش زبان

انگلیسی

انگلیسی

ربان

آموزش زبان

انگلیسی

انگلیسی

1373

1377

دانشگاه تهران

تهران ،ایران

18 / 18

1378

1380

دانشگاه تبریز

تبریز ،ایران

16 / 25

حال

دانشگاه

حاضر

خوارزمی

تهران ،ایران

---

1390

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام1385/7/1 :
پایه 9 :

وضعیت همکاری :رسمی قطعی

مرتبه دانشگاهی :مربی

 -4سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

دانشگاه آزاد

حق التدریس،

1381

حال حاضر

روش تحقیق ،آزمون سازِی ،روش

اسالمی واحد

هیات علمی

تدریس ،تدریس عملی ،مقاله نویسی،
زبان تخصصی برق و الکترونیک،

ساوه

کامپیوترو عمران
دانشگاه آزاد

استاد مدعو

1388

1385

ترجمه نوار و فیلم ،ترجمه شفاهی،

اسالمی واحد

نگارش 1و ،2خواندن پیشرفته،

شهریار ،شهر

خواندن متون مطبوعاتی ،ترجمه

قدس

اسناد ،ترجمه متون سیاسی  ،کاربرد
اصطالحات

دانشگاه آزاد

استاد مدعو

1381

1380

اسالمی واحد

کاربرد اصطالحات ،مکالمه آزمایشگاه
زبان ،دستور نگارش،

الهیجان
 -5سوابق پژوهشی :
مقالت علمی پژوهشی:
ر
1

عنوان مقاله

عنوان مجله

Pertanika Comparison of free-writing and wordmatching activities as
EFL pre-reading tasks

تاریخ چاپ
2013

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

ردیف عنوان مقاله
1

زمان برگزاری

2011 Free-writing as a pre-reading activity

نوع ارائه
ارایه در کنفرانس بین المللی
آموزش زبان انگلیسی
) ،(ICELTمالزی

: تألیف یا ترجمه کتاب
سال انتشار

 محل نشر/ ناشر

2008

Soroush Danesh
Publications,
Tehran

2007

IAU-Saveh
Publication

2006

Soroush Danesh
Publication, Tehran

1380

، انتشارات اشراقیه
تهران

نوع
) ترجمه/ ( تألیف

عنوان کتاب

ردیف

 تالیفSteps to Flexible Reading

Expansion of Reading Skills for
 تالیفthe Students of Electrical
Engineering
Expansion of Reading Skills for
 تالیفthe Students of Computer
Engineering
Hyperspace
 ترجمهA Scientific Odyssey through
space and time

1

2

3

4

: آثار در دست پژوهش و چاپ
توضیحات
 که بهESP پروژه درس
صورت مقاله تحقیقی و تحت
نظر استاد دکتر عطایی (دانشگاه
خوارزمی) آماده ارایه جهت
چاپ می باشد
SLA پروژه درس
که به صورت مقالهTheories
تحقیقی و تحت نظر استاد دکتر
تاج الدین (دانشگاه عالمه
طباطبایی) آماده ارایه جهت
چاپ می باشد
A Critique of پروژه درس
Language Teaching
 که بهMethodologies
صورت مقاله تحقیقی و تحت
نظر استاد دکتر تاج الدین
(دانشگاه عالمه طباطبایی) آماده
ارایه جهت چاپ می باشد
پروژه در مرحله تحلیل داده ها
و تکمیل گزارش می باشد
پروژه در مرحله تحلیل داده ها
و تکمیل گزارش می باشد

) ترجمه/ نوع ( تألیف

 مقاله/عنوان کتاب

ردیف

Whose culture Is represented in English for
business purpose course books: Center or
Circle Englishes?

1

 مقاله تحقیقی، تالیفScaffolding in teacher-fronted EFL general
English proficiency classes

2

Intercultural competence: micro-evaluation of
 مقاله تحقیقی، تالیفthree internationally distributed ELT course
books

3

 مقاله تحقیقی،تالیف

Output Vs. interaction in second language
 مقاله تحقیقی، تالیفpragmatic development: A video-based
instruction
Effect of educated Emotional Intelligence on
 مقاله تحقیقی، تالیفEFL teaching efficiency

3

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

سال(های)

مدیر داخلی و ویراستار انگلیسی ژورنال
انگلیسی زبان Iranian Journal of
1

 Plant Physiologyبا گرید علمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

 1388تا حال حاضر

پژوهشی از وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و فهرست شده در ISC
ویراستار انگلیسی ژورنال پژوهشهای
2

اکوفیزیولوژی گیاهی ایران ( علمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

 1393تا حال حاضر

پژوهشی)
3

مدیر گروه زبان انگلیسی

4

مترجم و محقق پدافند غیر عامل

5

6

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
موسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی،
تهران ،مرکز پدافند غیر عا مل

کارشناس ارشد همکاریهای علمی و بین

دانشگاه علم و صنعت تهران ،دفتر

المللی دانشگاهی

امور بین الملل

مدیر آموزش و سوپروایزر

موسسه آموزش زبان انگلیسی
تندگویا ،تهران

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
تسلط به زبان انگلیسی،
آشنایی کامل با مجموعه Microsoft Office
تسلط به نرم افزار SPSS

 1391تا حال حاضر

1387- 1384

1382-1381

 1386تا حال حاضر

