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تحصیالت




داًشجْی کارشٌاضی ارشد زباى ّ ادبیات اًگلیطی ،داًشگاٍ السُرا
کارشٌاش زباى ّ ادبیات اًگلیطی ،داًشگاٍ السُرا
کارشٌاضی هٌِدضی زهیي شٌاضی ،داًشگاٍ پیام ًْر ّراهیي

فعالیت کاری:







ُوکاری در ضرپرضتی داًشجْیاى غیر ایراًی
ُوکاری در اًجام اهْر هربْط بَ ضفرُای علوی اعضای ُیات علوی داًشگاٍ
آدهیي گرٍّ تلگراهی داًشجْیاى عیر ایراًی داًشگاٍ السُرا
ُوکاری در اًجام اهْر هربْط بَ بْرش داًشجْیاى غیر ایراًی
ُوکاری در اًجام اهْر هثقاضیاى فرصت هغالعاتی در داًشگاٍ السُرا
تکویل فرم ُای هراکس ارزشیابی هدارم تایید (  )verificationداًشجْیاى داًشگاٍ

سوابق علمی-عملی










ُوکاری در برگساری ششویي ًشطت تبییي قیام اهام حطیي (ع) ّیژٍ داًشجْیاى غیر ایراًی داًشگاُِای ضراضر
کشْر در آباى هاٍ 2631
ُوکاری در برگساری اّلیي رّز بیي الولل داًشگاٍ السُرا در اردیبِشت هاٍ 2631
ُوکاری در برگساری اّلیي ُوایش بیٌا رشتَ ای زباى ّ ادبیات از ّاژٍ تا تصْیر بَ عٌْاى کادر اجرایی
کٌفراًص در داًشگاٍ السُرا ،بِوي هاٍ 2631
ُوکاری با اًجوي علوی داًشکدٍ زباى ّ ادبیات داًشگاٍ السُرا ّ عضْ فعال اًجوي علوی زباى ّ ادبیات
اًگلیطی
هدیریت ّ برًاهَ ریسی برای تِیَ فیلن داًشجْیی "ضیب عالیی" در داًشگاٍ السُرا
تشکیل اًجوي ترجوَ در داًشکدٍ زباى ّ ادبیات داًشگاٍ السُرا
ُوکاری بَ عٌْاى رییص اًجوي ترجوَ ّ ّیراضتار گرٍّ
اًجام ترجوَ ُای ادبی ّ علوی
ُوکاری در برگساری ًوایشگاُِای درضی هربْط بَ ادبیات اًگلیطی

سوابق کاری






تدریص در آکادهی  KDبَ عٌْاى دبیر زباى عوْهی ّ درّش اختصاصی بَ هدت  6ضال
تدریص در هجتوع اهدزشی "با ُدف" بَ عٌْاى دبیر زباى اضافَ بربرًاهَ ّ دبیر اصلی بَ هدت  1ضال
تدریص در هجتوع اهْزشی" کیویا "بَ عٌْاى دبیر اصلی زباى اًگلیطی بَ هدت  6ضال
تدریص زباى اًگلیطی از  Intermediateتا  Advancedبَ صْرت خصْصی
تدریص زباى کٌکْر بَ صْرت خصْصی



تدریص 504, Oxford words skills (all four books), English grammar in use (all books),understanding
& using English grammar, Active reading (all books), Interchange (all books), Essential words




تجربَ تدریص بَ کْدکاى
تطلظ بَ اًْاع ترجوَ

زبان خارجی :انگلیسی





شرّع بَ یادگیری زباى در ضي  8ضالگی در هْضطَ شکٍْ
شرکت در دّرٍ ُای  Pre Advanced & Advancedهْضطَ ضفیر
شرکت در دّرٍ ُای  Free Discussionدر کالش ُای خصْصی
شرکت در دّرٍ ُای اهادگی  TOEFL & IELTSبَ صْرت خصْصی

سوابق فرهنگی-هنری




عضْ فعال در اًجوي علوی داًشکدٍ ادبیات داًشگاٍ السُرا
هطلظ بَ ًقاشی رًگ رّغي ّ هدادرًگی
دارای تجربَ در ًقد رهاىً ،وایشٌاهَ ّ فیلن

