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به نام خدا

مشخصات فردي
الهام بابایی ولنینام و نام خانوادگی:

مدرس زبان فارسی شغل:   
elham_b73@yahoo.comپست الکترونیکی:

سوابق تحصیلی

مقطع 
تحصیلی

رشته گرایش 
تحصیلی

سال 
فراغت از 

تحصیل

کشور/ شهر نام واحد آموزشی
محل تحصیل

کارشناسی 
ارشد 

آموزش زبان فارسی 
زبانان به غیرفارسی

دانشگاه عالمه 1392زبانشناسی 
طباطبایی

ایران/ تهران

دانشگاه آزاد اسالمی 1386زبان روسی مترجمیکارشناسی 
واحد تهران شمال 

ایران/ تهران

-دانشگاه علمی1392هنرنقاشی ایرانی کاردانی
کاربردي صنایع 

دستی 

ایران/ تهران

روسیه/ مسکوپیام امام 1381نظريتجربیدیپلم

توضیحات:

تهیه و ترجمه پیامک هاي روسی زبانعنوان پایان نامه کارشناسی: 

بررسی مقابله اي نظام آوایی زبان فارسی و زبان روسیارشد:کارشناسی عنوان پایان نامه

mailto:elham_b73@yahoo.com
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مهارت ها

نرم افزاري

سال آموزشمحل آموزشسطحنام دوره
تایپ فارسی و 

التین
1384آموزشگاه راهبردعالی

Excelدانشگاه عالمه خوب
طباطبایی

1389

powerpointتجربیعالی
Wordتجربیعالی

مهارت ها

آشنایی با زبان هاي خارجی
محل آموزشسطحنام دوره
موسسه زبان سیمینمتوسطآلمانی

موسسه زبان ایرانمهر
دانشگاه آزاد اسالمیمتوسطروسی

موسسه زبان سفیرمتوسطانگلیسی
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مهارت ها

سایر مهارت ها

سال آموزشمحل آموزشسطحنام دوره
1392پژوهشگاه علوم انسانیمتوسطویراستاري

1394-1393موسسه دکتر آموختهعالیخوشنویسی التین
تجربیمتوسطخوشنویسی فارسی

نقاشی ایرانی
(نگارگري، تذهیب)

1392-1388دانشگاه میراث ایرانیانمتوسط

روش تدریس نقاشی 
کودکان

دانشکده پردیس هنرهاي عالی
زیبا دانشگاه تهران

1393-1394

تجربیعالیسفال کودك
تجربیعالیکالژ، پتینه، نماکاشی

TTC
Teaching Training

Course

1394موسسه بین المللی دهخدا

موسسه پژوهشی کودکان عالیدوره تربیت مربی کودك
دنیا

1394

لغت نامه و مرکز بین عالیروش تدریس زبان فارسی
المللی زبان و ادب فارسی 

دهخدا

1394

دوره تربیت مربی هنر 
کودکان

1395بارانموسسه عالی
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:دوره هاي دیگر
) 1385دریافت گواهی نامه دوره امداد و کمک هاي اولیه عمومی پایه(
) 1386دریافت گواهی نامه انجمن پرستاري ایران(
1394تربیت مربی کودك (گواهی(
) 1394گواهی روش تدریس زبان فارسی(
) 1394گواهی صالحیت تدریس زبان فارسی(
 1394تدریس نقاشی کودکان (گواهی روش(
1394هاي همگانی (گواهی سطح چهار و سطح سه پیالتس از فدراسیون ورزش(
) 1395گواهی تربیت مربی هنر کودك(
) 1395گواهی شرکت در نشست تخصصی هنر درمانی(
 گواهیOnline Language Learning & Teaching)1396(
 1396(گواهی شرکت در همایش تخصصی زبان مادري(

سوابق علمی
طرح هاي پژوهشی چاپ شده

 تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد» فانوس « و » پویش « همکاري با نشریه دانشگاهی
1386-1385شمال در زمینه زبان روسی سال 

 » وزه هنرهاي م، »بررسی تاریخچه نقاشی روي سرامیک با مقایسه این آثار در دوران معاصر
1389سعدآباد سال معاصر کاخ 

 » 1390سال » مطالعه تطبیقی ضرب المثل هاي زبان فارسی، آلمانی و روسی
ها و موانع)(چکیده، همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم انداز، راهکار

 1391کسب نفر برتر در مسابقات خاطره نویسی راهیان نور سال
آزاد کاخ موزه سعدآبادکسب نفر برتر در مسابقات عکاسی
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طرح هاي پژوهشی چاپ نشده
 سال » حات عملکرد بیماران زبان پریش در درك و تولید اصطال« بررسی ساختار پایان نامه

1389
 »یی آن در زبان انگاره زایشی فراگیري زبان؛ تاملی در ماهیت دستور کانونی و روند بازنما

1389سال » کودك 
 » 1389سال » ادبیات معاصر جالل آل احمد آشنایی با
 1390سال » مجموعه کتاب هاي فارسی آسان دکتر عالء الدین پازارگادي « بررسی
 » 1390سال » سبک یادگیري و زبان آموز موفق
 » 1390سال » بررسی آواهاي زبان روسی
 » 1390سال » بررسی گفتار مودبانه میان زن و مرد
 1390سال » هارت نوشتن طرح درس براي م« نوشتن
 » 1390سال » بررسی رنگ در تبلیغات
 »سال » ی مقایسه مقوله فعل مضارع اخباري در دو گونه گفتاري و خوانداري زبان فارس

1390
 آخر دنیا کجاست؟ ، عاقبت دهن بینی « تصویرسازي دو کتاب کودك«
 1391سال » شاهنامه بایسنقري « مقاله
 »1390سال» سوزن دوزي بلوچ
 فعل بایستن در زبان فارسی « نقد و بررسی مقاله«
 نظام نوشتاري « بررسی«
 طراحی هدف در زبان آموزي « بررسی«
 گزارشی درباره »Teaching and Testing Speaking « از کتابMartin Bygate

 چتر زرد، بارانی صورتی « تصویرسازي و ویرایش کتاب«
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علمیشرکت در همایش هاي

، دانشگاه عالمه طباطبایی1389تفاده از بانک هاي اطالعاتی کارگاه آموزشی اس. 1
1390وانع نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم انداز، راهکارها و م. 2
1391واحد کرجنخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی. 3
1391ایران دانشگاه عالمه طباطباییهشتمین همایش زبان شناسی . 4
1391همایش آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد . 5
1392جشنواره زمستانی پژوهش هاي زبان شناختی دانشگاه شهید بهشتی . 6
1393نهمین همایش زبان شناسی ایران دانشگاه عالمه طباطبایی . 7
سالمی روسی دانشگاه آزاد انخستین گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان مترجمی زبان . 8

1394واحد تهران شمال 
1394مترجم سعید فیروزآبادي » فارسی زبانی«نشست ادبی نقد و بررسی کتاب . 9

نامه دهخدا، لغت1394محمد دبیرسیاقیسید مراسم بزرگداشت دکتر . 10
نامه دهخدا، لغت1394مراسم بزرگداشت دکتر حسن انوري . 11
1396علوم انسانی همایش ملی ادب و اجتماع پژوهشگاه. 12
، کانون زبان پارسی1396مراسم بزرگداشت توران میرهادي. 13
انشگاه شهید ، د1396»شناسیاي آزفا، زبان و ادبیات فارسی و زبانرشتهپیوند میان«میزگرد . 14

بهشتی
هاي فرهنگی، انسانی و جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه؛ همکاري«کنفرانس . 15

، مسکو1396» اجتماعی
» اینشناسی زبان فارسی و بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در روسیه و اکرآسیب«نشست . 16

، بنیاد سعدي1396
شناس ایرانی ناهداي جایزه تاریخی و ادبی براي زبان فارسی و وحدت ملی به دانشمند زبامراسم . 17

، کانون زبان پارسی1397اشرف صادقی، استاد دکتر علی
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سوابق آموزشی

فارسیآموزش 

مدت همکاريي آموزشیمادهنام سازمان
لغت نامه و مرکز بین المللی 
زبان و ادب فارسی دهخدا 

دانشگاه تهران

مدرس زبان فارسی در سطوح 
مقدماتی، میانی، پیشرفته

1392از 
1395تا پایان 

تدریس خصوصی زبان 
فارسی به فارسی آموزانی از 

کشورهاي گوناگون 

سطوح مقدماتی تا پیشرفته، زبان 
دستور، مطبوعات، نقد ،فارسی گفتاري

فیلم، ادبیات، نامه نگاري، روزنامه 
خوانی، متون سیاسی

1385از 
تا کنون

دانشجویان خارجی بورسیه 
–پزشکی دانشگاه تهران

مرکز دهخدا

1393زبان فارسی سطح مقدماتی

مدرس زبان فارسی مقطع ابتدایی موسسه اندیشه هامون
( بخوانیم و بنویسیم ) و ر اهنمایی، 

گفتار درمانی، شعرخوانی

1394
1395

دانشکده فناوري هاي 
پزشکی دانشگاه تهران

دانشجویان خارجی رشته 
پزشکی ( آکادمی بین 

المللی زبان)

مدرس زبان فارسی در سطوح 
مقدماتی، میانی، پیشرفته

1394
1395

پژوهشگاه علوم انسانی
واحد آزوفا

همکاري براي تدوین متون درسی و 
آموزشی زبان فارسی (گفتاري) به 

غیرفارسی زبانان

1394

تدریس خصوصی زبان 
فارسی به فارسی زبانان

مدرس زبان فارسی مقطع راهنمایی و 
دبیرستان

1381
1394

1394مدرس زبان فارسی سطح مقدماتیسفارت ترکیه
دانشکده روابط بین الملل 

وزارت امور خارجه
1395از آغاز مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبان

تا کنون
1396از آغازمدرس زبان فارسی به غیرفارسی زباندانشگاه شهید بهشتی

تا کنون
از بهمن مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زباندانشگاه عالمه طباطبایی

تا 1396
کنون
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آموزش هنر

مدت همکاريي آموزشیمادهنام سازمان
1383سال نقاشی کودكخانه فرهنگ نور

1386سال نقاشی کودكپایگاه تابستانی حضرت زینب
نقاشی کودك، مینیاتور،موسسه سفیر

کالژ کاغذ، نماکاشی
1389سال 

، پتینه و نقاشی کودكتدریس خصوصی 
آموزش نمابرجسته روي سفال، 

متدهاي تدریس نقاشی، خالقیت 
و کالژ

1389سال از 
تا کنون

1390سال نقاشی کودك، سفالمهد کودك فرید
نقاشی کودك، سفال، خالقیت خانه فرهنگ نارمک

کودك
1390از سال 

1395تا 
1391سال نقاشی کودكمدرسه میعاد

لغت نامه و مرکز بین المللی 
دهخدازبان و ادب فارسی 

آموزش خط تحریر فارسی به 
غیرفارسی زبانان

1393سال 

1393سال نقاشی کودكکانون هموفیلی
1394سال نقاشی کودكمدرس موسسه اندیشه هامون

1395سال 
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سایر فعالیت ها

مدت همکاريي آموزشیمادهنام سازمان
پایگاه تابستانی حضرت 

زینب
1386سال انگلیسی کودكمدرس زبان 

مجتمع آموزشی و 
توانبخشی توانخواهان
آموزش و پرورش 
استثنایی تهران

عکاس کودکان
( معلولین حرکتی، جسمی )

1391سال 
خیریه

برگزاري نمایشگاه نقاشی رنگ روغن، باشگاه آرارات
برگزاري نمایشگاه
نقاشی در بشقاب

1392سال 
خیریه

به نفع کودکان و 
بیماران 
هموفیلی

برگزاري نمایشگاه نقاشیگالري محسن
رنگ روغن

1393سال 
خیریه

به نفع کودکان و 
بیماران 
هموفیلی

برگزاري نمایشگاه نقاشیفرهنگسراي معرفت
»حس ماندگار « رنگ روغن 

1393سال 

برگزاري نمایشگاه نقاشی رنگ روغن تاالر رویش
»هنرجویان هنر « گروهی 

1393سال 

برگزاري نمایشگاه نقاشیگالري الطافی
رنگ روغن

-1394سال 
رشت

لغت نامه و مرکز بین 
المللی زبان و ادب 

فارسی دهخدا

جشن یلدا و "یکی از مسئولین برگزاري 
براي زبان "	هاي زمستانی و ایرانیآئین

آموزان فارسی

1394سال 

لغت نامه و مرکز بین 
المللی زبان و ادب 

فارسی دهخدا

جشن "یکی از مسئولین برگزاري 
"	باستانی نوروز

براي زبان آموزان فارسی

1394سال 
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:کاري و پژوهشی مورد عالقهزمینه هاي

در همه سطوح ( مقدماتی، میانی، پیشرفته ) زبانانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی. 1
نامه نگاري، ، مطبوعات، بررسی فیلم، زمینه ادبیات معاصرزبانان در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی. 2

زبان گفتاري 
هاي خواندن، نوشتن، شنیدن، مکالمهزبانان در مهارتآموزش زبان فارسی به غیرفارسی. 3
، آزمون سازيهاي براي زبان آموزان خارجی در زمینهتهیه و تدوین مواد درسی آموزشی زبان فارسی . 4

هاي مکالمات گفتاري، متنهاي دستوري، مکالمه، هاي تلفظ، تمریننشنیداري، تمریهايتمرین
هاي نوشتاريآموزشی، تمرین

زبانانهاي آموزشی براي غیرفارسیبرگزاري کارگاه. 5
راه اندازي روزنامه آموزشی براي غیرفارسی زبانان. 6
آموزش خوشنویسی فارسی به غیرفارسی زبانان. 7
در چهار مقطعآموزش زبان فارسی در سطح دبیرستان. 8
هاي ي زبانهاها براي رشتهائه شده در دانشگاهآموزش زبان شناسی همگانی ( دروس عمومی ار. 9

)خارجی
ها )ها براي تمامی رشتهدروس عمومی ارائه شده در دانشگاهفارسی عمومی ( . 10
آموزش خوشنویسی التین ( انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسه، روسی و ... ). 11
هاي زبان فارسی و گفتار درمانی براي کودکانآموزش آوا. 12
مداد ( پاستل، آبرنگ، گواش، هاامی تکنیکبا تمسال 12تا 3آموزش نقاشی کودك براي سنین . 13

رنگی، رنگ روغن) با متد جدید آموزشی
و خالقیتآموزش کالژ کودك. 14
تصویرسازي کتاب. 15
نما کاشی، کالژ، پتینه، نمابرجسته. 16
براي مربیان مهدکودك و نقاشی کودك» آموزش نقاشی کودك و خالقیت « تدریس متدهاي . 17


