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: سوابق تحصیلی  

 (18/ 5)معدل  دانشجوی استعداد درخشان 1392-1389زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم  کارشناسی: •

غیرفارسی  ارشد:کارشناسی • به  فارسی  زبان  طباطبائی،  آموزش  دانشگاه عالمه  درخشان  1396-1394زبانان،  استعداد   دانشجوی 

 (19/ 16)معدل 

ای از  کاوی انتقادی هویت ایرانی درگزیدهزبانان: گفتمانایدئولوژی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی»نامه: عنوان پایان

 « (2006)دایکالگوی ون ۀهای درسی برپایکتاب

 

:سوابق شغلی  

 1398تا اردیبهشت  1396، از مهر زبانان دانشگاه عالمه طباطبائیمدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی •

 1398تا خرداد  1397زبانان دانشگاه الزهرا )س(، از دی ه غیرفارسیمدرس مرکز آموزش زبان فارسی ب •

 تا کنون  1398پژوهشگر بنیاد سعدی از تیر  •

 

 مقاالت:

 آیرونی الگویی جهت بازنمایی خشونت کالمی و تلطیف در زبان فارسی  •

 ( 2006دایک )الگوی ون ۀبرپای 1لذت خواندنشناسی انتقادی هویت ایرانی درکتاب آموزش زبان فارسی در ایران: گفتمان •

دایک  الگوی ون  ۀ برپای  درس زبان فارسیکتاب    شناسی انتقادی هویت ایرانی درآموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان •

(2006 ) 

 

ها: کتاب  

 آموزان سطح مقدماتیفارسی ویژه:  1 لذت خواندن •

 میانی و میانی آموزان سطح پیشفارسی ویژه: 2 لذت خواندن •

 آموزان سطح میانی و فوق میانی فارسی ویژه: 3 لذت خواندن •

 آموزان سطح فوق میانی و پیشرفته فارسی ویژه: 4 لذت خواندن •

 آموزان پایۀ هفتم مدارس لبنانآموزان سطح مقدماتی و دانش : ویژه فارسی1شیراز  •

 )در دست تألیف(  2شیراز  •

 )در دست تألیف(  نگاریپیام •

 آموزش اصطالحات فارسی )در دست تألیف(  •

 )در دست تألیف(  ائیپژوهشی دانشگاه عالمه طباطب، طرح سطح مقدماتیآموزان ویژه فارسیآموزش زبان فارسی:  •
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دریس:تسوابق    

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی 1396، مهر تا آذر آموزان روسفارسی، )چهارمهارتی(شناسیایران •

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی 1396، مهر تا آذر آموزان روسفارسی،  گفتگوی آزاد و موضوعی •

 دانشگاه عالمه طباطبائی   ،1397خرداد  -1396اسفند ، روسآموزان ، فارسی)چهارمهارتی(فرهنگی بین شناسی و روابط ایران •

 دانشگاه عالمه طباطبائی ، 1397خرداد ، چینی آموزفارسی فارسی عمومی و تخصصی )آزفا(، •

 دانشگاه عالمه طباطبائی، 1397و مرداد تیر ، روس آموزان، فارسی)چهارمهارتی(فرهنگی شناسی و روابط بین ایران •

 دانشگاه عالمه طباطبائی، 1397آموزان روس، تیر و مرداد ، فارسیمهارت خواندن •

زبانان، مرداد ، نخستین دوره تربیت مدرس بلند مدت آموزش زبان فارسی به غیرفارسیتربیت مدرس آموزش مهارت خواندن •

 ، بنیاد سعدی 1397

 ، بنیاد سعدی 1397ن کشور ارمنستان، مرداد ، استاداتربیت مدرس آموزش مهارت خواندن •

 دانشگاه عالمه طباطبائی  ،مدرسه تابستانی، 1397مرداد و شهریور چند ملیّتی، شناسی)چهارمهارتی(، ایران •

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی 1397 آذرمهر تا  ،آموزان روس، فارسیشناسی)چهارمهارتی(ایران •

 ، دانشگاه الزهرا1397، دی  چندملیتی(، )چهارمهارتی، مقدماتی ۱پارسا  •

 بنیاد سعدی  ،، مدرسه زمستانی1397دی و بهمن  چند ملیتی،، مینا )چهارمهارتی( •

 ، بنیاد سعدی 1397، بهمن چند ملیتی ،۱گام اول و واژه  •

 دانشگاه الزهرا   ،1397بهمن  کراینی،آموز افارسی)چهارمهارتی، میانی(،  2پارسا  •

 دانشگاه عالمه طباطبائی ، 1398تا اردیبهشت  1397، بهمن آموزان روسفارسی)میانی/ محتوای مدرس(،  و اصطالحات  قصه •

 ، دانشگاه الزهرا 1398اردیبهشت و خرداد ، زبانآموزان عرب، فارسی)چهارمهارتی، پیشرفته( 3پارسا •

 1398تابستان افزایی بنیاد سعدی، چند ملیتی، دانشصحبت کردن )مقدماتی(،   •

 1398افزایی بنیاد سعدی ویژۀ کشور ترکیه، تابستان دانش، گام اول •

 

 

ها: ها و دورهها، کارگاهشرکت در همایش  

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی مجاز در زبان فارسی کارگاه •

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی آواشناسی آکوستیک کارگاه •

 1395فروردین   عالمه طباطبائی،دانشگاه  ،خشونت کالمی نخستین همایش   •

 1395، آبان  پژوهشگاه علوم انسانی، ایشناسی پیکرهزباندومین همایش  •

 1395دانشگاه شهید بهشتی، مهر  زبانان،واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیدوساالنه نخستین همایش  •

 1396، دانشگاه عالمه طباطبائی، دی زبانانغیرفارسیمسئله نقطه در آموزش زبان فارسی به کارگاه  •

 1396 اسفند، مرکز آزفای دانشگاه عالمه طباطبائی، اصول کالن آموزش زبان فارسی تربیت مدرس: ۀدور •

، مرکز آزفای دانشگاه عالمه  کردن و مؤلفه دستورهای شنیدن، صحبتهای آموزش مهارتتکنیک تربیت مدرس: ۀدور •

 1396د طباطبائی، اسفن



 1396، مرکز آزفای دانشگاه عالمه طباطبائی، اسفند طراحی آموزشی در زبان فارسیتربیت مدرس:  ۀدور •

 1397اردیبهشت  ، مرکز آزفای دانشگاه عالمه طباطبائی،شناسی اجتماعیروانکارگاه  •

 روسایران مؤسسه، 1397، اردیبهشت تا مرداد مقدماتی زبان روسی ۀدور •

الملل دانشگاه  ، کالج بین1397، شهریور  زبانانراهکارهای عملی تدریس الفبا و نظام نوشتاری زبان فارسی به غیرفارسیکارگاه   •

 تهران

 داک ، ایران1397، شهریور های نوین آموزش و تدریسروشکارگاه  •

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی 1397، مهر شناسیالمللی زبانهمایش بیندهمین  •

 ، کانون اندیشه جوان 1397: احسان رضایی، مهرتا آذر نویسی صد روایتصفر تا  کارگاه  •

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی 1397، مهر  افزار و تولید محتواآموزش نرمتربیت مدرس مجازی:  ۀدور •

 ، دانشگاه شهید بهشتی 1397، آبان زبانانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی دومین همایش دوساالنه •

 ، بنیاد سعدی1397دی  مهارت صحبت کردن،تربیت مدرس:  ۀدور •

 ، بنیاد سعدی1397، دی و اسفند های زبان فارسیها و زیرنظامنظامتربیت مدرس:  ۀدور •

 )س(  دانشگاه الزهرامرکز آموزش زبان فارسی ، 1397رسی(، اسفند )برای تهیه محتوای آموزش زبان فا افزار پابلیشرنرمآموزش  •

 )س(  تاکنون، مرکز پوشکین، دانشگاه الزهرا 1398، زمستان ان روسیزبآموزش  ۀدور •

 1399، بنیاد سعدی، اردیبهشت و خرداد تربیت مدرس برخط غیرهمزماندورۀ  •

 ، مؤسسه نوروتکس1399، اردیبهشت شناسی زبانروانبرخط کارگاه  •

 1399سسه ویراستاران، اردیبهشت و خرداد ؤ ، مویرایش و درست نویسیکارگاه  •

 1399، خرداد و تیر سسه ویراستارانؤ ، م ایویرایش رایانهکارگاه  •

 

 

 

 

 

 

 

 
 


