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 سوابق تحصيلي -2  

 دانشگاه محل اخذ مدرك تاريخ اخذ مدرك رشته تحصيلي تحصيلي مقطع رديف

 آزاددانشگاه  - آموزش زبان انگليسي دكتری 1

 دانشگاه گيالن 1391 آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد 2

 دانشگاه گيالن 1387 زبان و ادبيات انگليسي كارشناسي 3

 سوابق تدريس -3   
 

 محل تدريس دروس تدريس شده تدريس مقطع رديف

 سال آغاز 

 تدريس دوره
 مدت

 كارشناسي 1

     زبان پيش- 

 زبان خارجي عمومي-               

 زبان تخصصي اينترنت-               

 1زبان تخصصي حسابداری -                      

 2زبان تخصصي حسابداری -                    

زبان تخصصي مديريت امور -                     

 فرهنگي

متون -زبان تخصصي حقوق-                    

 حقوقي

موسسه آموزش 

عالي جهاد 

-دانشگاهي رشت

مركز آموزش 

علمي كاربردی 

جهاد دانشگاهي 

 بندرانزلي

 92از سال 

 تاكنون
 سال 8
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 كارداني 2

 زبان پيش-

 زبان خارجي عمومي-

 1مالي زبان تخصصي-

 2زبان تخصصي مالي-

 زبان تخصصي امور اداری-

 

موسسه آموزش 

عالي جهاد 

-دانشگاهي رشت

مركز آموزش 

علمي كاربردی 

جهاد دانشگاهي 

 بندرانزلي

 92از سال 

 تاكنون
 سال 8

3 

دروس زبان در 

دوره های كوتاه 

معاونت –مدت 

 آموزشي

 مكالمه در تمامي سطوح-

IELTS- 

TOEFL- 

 

معاونت آموزشي 

جهاد دانشگاهي 

 گيالن

 سال 6 90سال 

 

 سوابق اجرايي )اداري( -4  

 زمان همكاری  نام سابقه اجرايي رديف

فرهنگي  مركز آموزش علمي كاربردی جهاد -مسوول امور دانشجويي 1

 دانشگاهي بندرانزلي

 تاكنون 1400

 1399الي  1397 سرپرست مركز  مركز آموزش علمي كاربردی جهاد دانشگاهي بندرانزلي 2

 1397الي  1394 كارشناس آموزش  مركز آموزش علمي كاربردی جهاد دانشگاهي بندرانزلي 3

معاونت آموزشي جهاد  كارشناس و مسوول گروه زبان های خارجي  4

 دانشگاهي گيالن

الي  1390 

1394 

 تاكنون 1397 عضو شواری اداری شهرستان بندر انزلي 5

فناوری اطالعات و مشاركت مردمي شهرستان بندر عضو كميته ارتباطات و  6

 انزلي

 تاكنون 1397
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 مقاله و ... (  ـ تأليف و ترجمه )كتاب، 5 

 تاريخ انتشار عنوان مجله/نوع فعاليت عنوان رديف

1 Field Independence-Dependence 

and Teaching Grammar 

a 

 1388 كنفرانس داخلي

 تاكنون 1397 سالمت و بيولوژيک شهرستان بندر انزلي -عضو كميته امنيتي: انتظامي 7

عضو شوارای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمي كاربردی واحد استان  8

 گيالن

 1400الي  1398

شورای حل اختالف مركز آموزش علمي كاربردی جهاددانشگاهي رييس  9

 بندرانزلي

 1399الي  1397

مركز آموزش علمي كاربردی جهاددانشگاهي آموزشي شورای رييس  10

 بندرانزلي

 1399الي  1397

مركز آموزش علمي كاربردی جهاددانشگاهي  پژوهشيشورای رييس  11

 بندرانزلي

 1399الي  1397

مركز آموزش علمي كاربردی جهاددانشگاهي  پژوهشيشورای  عضو 12

 بندرانزلي

1400 

مركز آموزش علمي كاربردی جهاددانشگاهي  آموزشيشورای  عضو 13

 بندرانزلي

1400 

مركز آموزش علمي كاربردی شورای حل اختالف و ارشاد دانشجويي دبير  14

 جهاددانشگاهي بندرانزلي

1400 

 تاكنون 1398 مركز نوآوری طراحي پوشاك جهاددانشگاهي بندرانزليمدير  15
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لزوم بكارگيری آموزش مجازی در توسعه  2

 روستايي

 توسعه 

 

همايش -كنفرانس داخلي

 ملي

1391 

3 The Impact of Model-Product 

Approach on Iranian Argumentative 

Essay Writing at Intermediate Level 

هفتمين كنگره ملي 

پژوهش های كاربردی در 

 مطالعات زبان

 98آذر 

4 The Effect of Integrated Writing 

Approach on Iranian EFL learners 

'Writing Development 

كنفرانس بين چهارمين 

 المللي زبان و ادبيات ملل

 99بهمن 

 

 دوره هاي آموزشي تدوين شده-6

 ناشر و تاريخ انتشار عنوان كتاب دوره عنوان رديف

1 GRE Preparation Course   - 

GMAT Preparation Course - 

MSRT Preparation Course   - 

ISI Preparation Course and End - 

Note Training 

سرفصل دوره های 

تخصصي آموزشي كوتاه 

مدت زبان های خارجي 

معاونت آموزشي جهاد 

 دانشگاهي

جهاد  سازمان  انتشارات

 1393-دانشگاهي

 

 

 

 


