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سوابق تحصیلی

1391تا 1387ازشناسی دانشگاه اصفهان : زبانکارشناسی

1393تا 1391از زبانان دانشگاه عالمه طباطباییفارسیزبان فارسی به غیرکارشناسی ارشد: آموزش

زبانانآموزش آن به غیرفارسیگریزي در زبان فارسی و واقعیتامه:نموضوع پایان

11/93//26نامه کارشناسی ارشد: ع از پایاناتاریخ دف

ايسوابق حرفه

(از دانشگاه عالمه طباطبائیزبانانفارسیدر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرزبانان فارسی به غیرفارسیمدرس زبان 
)96شهریور 

)96الملل دانشگاه تهران (از مهر زبانان در کالج بینفارسی به غیرفارسیمدرس زبان 

(از به مدت دو ترم المللی امام خمینی قزوین آموزي دانشگاه بینزبانان در مرکز زبانمدرس زبان فارسی به غیرفارسی
) 96تا تیر 95شهریور 

)96رسی دانشگاه عالمه طباطبایی (از مهر زبانان در مرکز آموزش زبان فامدرس زبان فارسی به غیرفارسی

)96تا تیر دانشگاه بهشتی از (اردیبهشت زبانان مرکز آزفاي مدرس زبان فارسی به غیرفارسی

96تیر و مرداد افزایی زبان فارسی زبانان در هشتاد و چهارمین دوره دانشتدریس زبان فارسی به غیرفارسی

95فزایی زبان فارسی مرداد و شهریور در هشتاد و سومین دوره دانشزبانانتدریس زبان فارسی به غیرفارسی

95اي مرداد فزایی کوتاه مدت زبان فارسی ویژه دانشجویان ترکیهتدریس زبان فارسی در دوره دانش



.95بهمن تا94آذر کارشناس پژوهش و تألیف بخش فارسی کانون زبان ایران، از 

(کارگاه روش تدریس مهارت صحبت کردن)96فارسی بنیاد سعدي در مرداد گذراندن دورة تربیت مدرس زبان 

ساعت (شامل کارگاه روش تدریس مهارت دستور و نگارش، پنجاهگذراندن دورة تربیت مدرس زبان فارسی بنیاد سعدي به مدت 

هاي زبان فارسی، کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه)ها و زیرنظامکارگاه نظام

پروژة مرکز تحقیقات زبان و ادبیات » آموزان سطح مقدماتیدستور کاربردي زبان فارسی ویژه فارسی«ي در تألیف کتاب همکار

فارسی دانشگاه تربیت مدرس.

آموزان سطح مقدماتی.وژة کانون زبان ایران ویژه فارسیپر» 1پردیس «همکاري در اصالح و بازنگري کتاب 

برگزار شناسیهمایش ملی ادبیات و زباندر »گریزي فرایندي در زبان خودکار یا زبان ادبواقعیت«چاپ و ارائه مقاله با موضوع 
93شده در دانشگاه بیرجند، مهر

برگزار شناسی ایراننهمین همایش زباندر »گریزي در زبان خودکار فارسیبررسی فرایند واقعیت«چاپ و ارائه مقاله با موضوع 
93شده در دانشگاه عالمه طباطبایی، اسفند 

در مجله علم زبان، دانشگاه عالمه طباطبایی (در انتظار چاپ)»فارسیگریز در زبان ترکیبات واژگانی واقعیت«چاپ مقاله با موضوع 


