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: ادامه دارد 1335ترجمه همزمان در نشست های علمی: از . 1  

تا کنون 1311 : از، شرکت های تجاری، آژانس های مسافرتیترجمه همزمان در کنفرانس های متعدد. 3  

 

 

آموزشی-سمت مدیریتی  

 

1313:  1333ری کل استان قم : از دانشگاه علمی کاربردی دادگست :  . مدیریت گروه زبان انگلیسی1  

1314تا :  1331از  :موسسه آموزش عالی امام ی :زبان انگلیس . مسُول طرح و برنامه و دبیر آموزشی  گروه2  

1314:  1331از  :امامموسسه آموزش عالی  شورای علمی آموزش زبان انگلیسی :. عضو کارگروه 3  

.1311تا  1331: از سال  موسسه آموزش عالی امام ی :. ناظر طرح ترجمه آثار انتقاد4  

1313تا   1311علمی کاربردی هالل احمر قم : از سال مدیریت گروه زبان انگلیسی دانشگاه . 5  

1312تا   1311:   علمی کاربردی صنایع . مدیریت گروه زبان انگلیسی دانشگاه1  

ادامه دارد : 1312 از :دانشگاه طلوع مهر:  :  مقطع کاردانی و کارشناسیزبان انگلیسی گروه  . مدیریت1  

ادامه دارد:  1312 دیریت گروه مترجمان طاها : ازم.  3  

ادامه دارد:  131۱مدیریت موسسه زبان و ترجمه طاها مهر آرمان :   .1  

1313تا  1311از  جهاد دانشگاهی قم: . عضو کمیته تخصصی معاونت آموزشی گروه زبان های خارجی11  

: ادامه دارد1314دانشگاه طلوع مهر: از سال های آموزشی . عضو شورای مدیران گروه11  

: ادامه دارد 1313دانشگاه طلوع مهر:  مقطع کارشناسی ارشد : گروه زبان انگلیسی  مدیریت. 12  

 

 

 مشاوره آموزشی

 

1333تا  1313: از  آموزشگاه فرید :مشاوره آموزشی .1  

1312تا  1335آموزشگاه گام برتر: از مشاوره آموزشی: . 2  

1314 تا 1331: از  موسسه آموزش عالی امام: مشاوره آموزشی . 3  

1313تا  1333اد دانشگاهی: از جهمشاوره آموزشی: . 4  

1315تا  1331از  دانشگاه حضرت معصومه: مشاوره آموزشی:  .5  

: ادامه دارد1333در دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی: از  دانشجویان . مشاوره آموزشی و هدایت تحصیلی1  

1311:  آموزش عالی بنت الهدیآموزش زبان: مجتمع ریزی  برنامهو . مشاوره 1  

1311/1314/1311: . مشاوره خرید کتاب و تجهیزکتابخانه : دانشگاه هالل احمر، حضرت معصومه، طلوع مهر3  

: ادامه دارد 1311: و دانشجویان . مشاوره تخصصی در حوزه آزمون های زبان داخلی و بین المللی به اساتید دانشگاه1  

: ادامه دارد1314قیقات فرهنگیان: . مشاوره آموزشی: مرکز تح11  

  1314 تا 1313 از نی تهران:. مشاوره آموزشی: مجتمع ف11

  : ادامه دارد1311مجتمع فنی دانشگاهیان: مشاوره آموزشی: . 11



1313. مشاوره آموزشی: آکادمی تمدن اسالمی: 12  

: ادامه دارد1311:  : موسسه رفتار آگاهانه . مشاوره تحصیلی و آموزشی13  

1313:  دبیرستان شهیدین . مشاوره آموزشی :14  

3131:  . مشاوره آموزشی به معلمان پژوهنده: در آموزش و پرورش15  

3131:  هوشان خرمیمشاوره آموزشی به معلمان مدرسه تیز. 11  

 

 

 شرکت در جلسه مصاحبه به عنوان مصاحبه کننده

 

 

1332 جهانگردی قم: .  انجام مصاحبه پایانی دوره های جهانگردی:1  

1313تا  1311از . انجام مصاحبه علمی جذب اساتید: جهاد دانشگاهی: 2  

1314تا  1311: موسسه آموزش عالی امام: از . انجام مصاحبه علمی2  

: ادامه دارد 1311: دانشگاه طلوع مهر: جذب اساتید . انجام مصاحبه علمی3  

 

 

 مربی گری حرفه ای

 

  1311  خدمات آموزشی از سازمان فنی حرفه ای کشور درمربی گری حرفه ای  و مجوز رسمی. دریافت ابالغ 1

   1311شهریور  : در استانبول:  11اردیبهشت  در تهران : :  حرفه ای بی سی مربیوره تربیت . د2

 

 

 

، تدوین، تکمیل و اصالح سرفصل های آموزشیبرنامه ریزی آموزشی  
  

33/11/11/13/15/11/13:  آموزش و پرورش قم آموزشی " ضمن خدمت معلمان " : دوره ها و کارگاه های .1  

1315تا  1311دانشگاه علمی کاربردی: از  رشته زبان انگلیسی :دروس  .1  

1311:  : موسسه آموزش عالی امام دوره اصول و روش ترجمه .2  

1313  - 1311ل ردی هالل احمر قم : از سادرس کاربینی ترجمه دردانشگاه علمی کارب .3  

1314تا  1331از    دروس زبان عمومی و تخصصی در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری: موسسه آموزش عالی امام: .4  

: ادامه دارد1315دوره های پیشرفته بحث آزاد انگلیسی: موسسه زبان و ترجمان طاها: از  .5  

1311 : سخنرانی به زبان انگلیسی برای پزشکان، متخصصان و هیت علمی دانشگاه پزشکی قم دوره .1  

   13تا  11: از : جهاد دانشگاهیو تی تی سی   آی بی تی، آیلتس،  تافل دکتری ،  ام اس آر تی دوره های تافل .1

1315: جهاد دانشگاهی:  فن ترجمه " دوره " .3  

1315تا  1313از :  آموزش عالی امامت موسسهزبان عمومی و تخصصس:  .1  

: موسسه آفرینش رفتار آگاهانه دوره " سمینار انگیزشی " .11  

: موسسه آفرینش رفتار آگاهانه دوره " افزایش و پرورش انگیزه و امید " .11  

: موسسه آفرینش رفتار آگاهانه دوره " کاربرد زبان در بهبود ارتباطات " .12  

: موسسه آفرینش رفتار آگاهانه دوره " زبان تخصصی " .13  

دوره های " از صفر تا آیلتس" : موسسه های ترجمان طاها، مجتمع فنی دانشگاهیان و رفتار آگاهانه .14  

" دوره های انگیزشی" : موسسه کیمیای مهر، موسسه آفرینش رفتار آگاهانه .15  

 

 

ارایه مقاله و سخنرانی سمینار، شرکت در همایش، کنفرانس،  

 

1331تیر  مقاله :  ارائه شاهرود :دانشگاه آزاد  طقه ای " جایگاه آموزش ضمن خدمت" :. همایش من1  

1331اسفند  مقاله : ارائه مرکز تربیت معلم دانشور نیشابور : . همایش کشوری " من، قلم، کاغذ".2  

آذر مقاله و سخنرانی : تهران :  ارائه خارجی" : جهاد دانشگاهی:ازی منابع آموزشی زبان های . همایش علمی " بومی س3

1313 



مقاله و  ارائهزبان و ترجمه با رویکرد فرهنگی" :  . همایش ملی" روش های جدید گفتمان شناسی در مسایل آموزش 4

 سخنرانی

14: اردیبهشت  دانشگاه آزاد شهر رضا        

1314مرداد مقاله : اردبیل :  ارائهگلیسی" : بان انملی ز. همایش ملی "اولین کنفرانس 5  

13آذر قم :  . سمینار حمایت قانون ایران از مولفان و هنرمندان: دفتر حقوقی فکر نو:1  

1313: بهمن  : آموزش و پرورش استان قمبه عنوان سخنران  . همایش "رویکرد های نوین آموزش"1  

 

 

 

 

رانی های علمیسخن  

 

1331:  "راهکار های مطالعه موثر" با موضوع دانشگاه علمی کاربردی دادگستری: . 1  

1311: "حاضرضرورت زبان آموزی در عصر  " با موضوع همایش زبان موسسه آموزش عالی امام  .2  

1311:  "فرهیختگی از دیدگاه یونسکو " همایش دانشگاه علمی کاربردی هالل احمر با موضوع .3  

1311" : راهکار های یادگیری موثردانشگاه علمی کاربردی هالل احمر:  .4  

1311:  "اهمیت مطالعه آینده محور " دبیرستان محدثه با موضوع .5  

1312:  "علمی-آینده نگری تحصیلیدانشگاه علمی کاربردی صنایع دستی: "  .1  

1312:  "انسان فرهیخته در عصر حاضر " مدرسه ایثار با موضوع .1  

1312:  "روش های یادگیری زبان دوم" گام نو با موضوعموسسه همایش . 3  

1313 " : منابع آموزشی زبان دوم  بومی سازی"  جهاد دانشگاهی با موضوع همایش .1  

1313:  "ترجمه و راهکار های آنمرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی با موضوع " . 11  

1314: اردیبهشت  "جایگاه و شان معلم موضوع " انشگاه علمی کاربردی هالل احمر : د. 11  

131۱خرداد  " :  چالش های ترجمه " موضوع دانشگاه مفید قم : .12  

1315اردیبهشت  : "نقش معلم زبان دوم در تدریس زبان " موضوع  : دانشگاه آزاد واحد شهررضا .13  

1315: آبان  "روش های زبان آموزی "موضوع  دانشگاه پردیس فارابی تهران: همایش زبان، دانشجو و آینده: . 14  

1311: دی ماه "  فرهنگ معلم زبان دوم " موضوعاستانی دبیران آموزش و پرورش :  همایش .51  

1311" : نحوه مطالعه موثر موضوع "مرکز تحقیقات فرهنگیان :  .11  

1311: خرداد  " مهارت های زبان آموزی پیشرفته " موضوع :  هتل رامسر های مرکز همایش. 11  

1311: مهر  " و چالش های ترجمه معرفی رشته مترجمی"  دانشگاه طلوع مهر : موضوع .13  

 1311 اسفند : "ضرورت زبان آموزی در عصر حاضرموضوع "  مرکز تحقیقات فرهنگیان :. 11

 1311: اسفند  "آشنایی با آزمون های بین المللی " موضوع  : درجهاد دانشگاهی قم. 21

 1313: شهریور  "آشنایی با فرهنگ شهروندی"  موضوع:  سازمان فرهنگی هنری شهرداری .21

 1313: شهریور  " زبان دوم ضرورت یادگیری"  موضوع  : سازمان فرهنگی هنری شهرداری. 22

 1313: مهر  "فارسی و ترجمه ادبیاهمیت ادب " موضوع  . دانشگاه طلوع مهر:23

 1313: مهر  "عرفانی تفسیر شعر"  موضوع  آفرینش رفتار آگاهانه : موسسه. 23

 13: آبان  "تعریف فرهنگ شهروندی" موضوعمجتمع فنی دانشگاهیان :  .23

 13: آبان  "رعایت فرهنگ شهروندی" موضوع ن : مجتمع فنی دانشگاهیا .24

 13: آبان  "کارکرد های فرهنگ شهروندی"  موضوع مجتمع فنی دانشگاهیان : . 25

 13: آذر  "مصادیق فرهنگ شهروندیموضوع: " . مجتمع فنی دانشگاهیان : 21

 13: آذر  "راهکار های آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد" موضوع  دانشگاه طلوع مهر: . 21

 13: آذر  "ارباب رجوع در فرهنگ شهروندی حق"  . مجتمع فنی دانشگاهیان : موضوع23

 13: آذر  "اهمیت فرهنگ شهروندی"  :  موضوع مجتمع فنی دانشگاهیان. 21

 13: دی  "اهمیت زبان دوم و طول عمر علم" موضوع . دانشگاه طلوع مهر: 31

 13: دی  " رویکرد های نوین در آموزش"  :  موضوع . دبیرستان شهیدین31

 13بهمن  : " رویکرد های نوین در آموزش"  موضوعآموزش و پرورش استان قم : . 32

 13: بهمن  " رویکرد های نوین در آموزش". مدرسه تیزهوشان خرمی :  موضوع 33

 11" : فروردین و اردیبهشت اصول مقاله نویسی. آموزش مجازی "44

 11": اردیبهشت فن ترجمه. آموزش مجازی " 45

 11" فروردین و اردیبهشت روش تحقیقزش مجازی " وآم .41



 11: خرداد "بازتاب و تاثیر ادبیات ایران در ادبیات جهان. دانشگاه طلوع مهر: " 41

 11": بهمن المللیداخلی و بینهای زبان آمادگی آزمونطلوع مهر " افزایی . مرکز مهارت43

  11": بهمن فرهنگی و نقش آموزششناسی بررسی آسیب. موسسه آفرینش رفتار آگاهانه : موضوع: " 41

 1411": اردیبهشت نقش آموزش در ارتقا آگاهی اجتماعی. موسسه آفرینش رفتار آگاهانه : موضوع: " 51

 1411 آبان": آموزش اثربخش موسسه آفرینش رفتار آگاهانه : موضوع: "  . 51

 1411": آذر فراگیری زبان دومضرورت و راهکارهای . دانشگاه قم: با موضوع : " 52

 

 

 

 سخنرانی های انگیزشی

 

 1333: آبان  " راهکار های ایجاد انگیزه: "  در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد قم. 1

  1331تا  133۱" :  نقش ادبیات در زندگی "هفتگی در موسسه کیمیای مهر با موضوع سخنرانی  31مجموعه . 2

1335: آذر  "زندگی تواًم با امید: "  آزاد قمدر جمع دانشجویان دانشگاه . 3  

1331:  "مثبت اندیشی در زندگی: " انشگاه علمی کاربردی دادگستریدر جمع دانشجویان د .4  

1313آبان : " امید و انگیزه در زندگی دانشگاه حضرت معصومه با موضوع " . در جمع دانشجویان5  

1313:  "نقش ادبیات در زندگیمهر با موضوع "سخنرانی هفتگی در موسسه کیمیای  21مجموعه  .5  

131۱" : آشنایی با ادبیاتموضوع "  : موسسه اقالیم احساس .1  

1315 : "به معلم و متعلم انگیزه بخشی موضوع " مرکز تحقیقات فرهنگیان : . 1  

1315: دی همیاری اجتماعی" موضوع "  : . موسسه زبان و ترجمان طاها3  

1315اسفند  : " امیدواری از نگاه موالنا موضوع " : ترجمان طاها. موسسه زبان و 1  

 1311" : دی ماه  امیدواری از نگاه حافظموضوع "  مجتمع مهر وماه : .11

1311: بهمن  " راهکارهای امیدواری در زندگیموضوع "  :  موسسه صالح. 11  

1311: اسفندماه  "امید و انگیزه در زندگی موضوع " موسسه زبان وترجمان طاها :. 12  

1311" : فروردین رضایت شغلیموضوع "  آموزشی معلمان آموزش و پرورش : اردو .13  

1311: اردیبهشت  "رضایت شغلیموضوع " :  دبیرستان محدثه .14  

 1311: اردیبهشت  راهکارهای انگیزه بخشی به دانشجویان"موضوع " :  مجتمع فرهنگیان. 15

1311آبان  : "میدواری در ادبیاتا" . موسسه طاها : موضوع 11  

  1311" : خرداد نگاه امیدوارانه به زندگیموضوع " :  انجمن ام اس قم. 11

 1311: آذر  "نگاهی نو به مشکالت زندگیموضوع " :  نشر گارسه .13

 1311" : بهمن افزایش امید در زندگیموضوع " :  انجمن ام اس قم .11

 1311اسفند :  زندگی امیدوارانه" اهمیت هدفمندی برایموضوع " :  قم انجمن ام اس .21

 1313" : اردیبهشت  امید در ادبیات فارسی" موسسه طاها : موضوع . 21

 1313: شهریور  "راهکار های انگیزشی برای دستاورد های بزرگموضوع : " . موسسه رفتار آگاهانه : 22

 1313:  شهریور  "امید و انگیزه در میان دانشجویانراهکار های افزایش موضوع: "  گاه طلوع مهر: دانش .23

 1313: مهر  "ماهیت امید و انگیزه" . موسسه آفرینش رفتار آگاهانه : موضوع 24

 1313: آبان  "ذهن آگاهی و نقش آن در امیدواری"  موضوع موسسه آفرینش رفتار آگاهانه : .25

 1313: آبان  "فرهنگ مثبت اندیشی"  . دانشگاه طلوع مهر :  موضوع21

  13: آبان  "ماهیت موانع زندگی و برخورد با آنها" . موسسه آفرینش رفتار آگاهانه : موضوع 21

 13: آذر  "آسیب های حسرت های قیاسی" . موسسه آفرینش رفتار آگاهانه :  موضوع 23

 13" : آذر شناخت ارزش خویشتن"  . موسسه آفرینش رفتار آگاهانه : موضوع21

 13" : آذر شناخت و مبارزه با تفکر قالبی"  آفرینش رفتار آگاهانه :  موضوع. موسسه 31
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