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 به نام خدا

 شرح سوابق علمی و پژوهشی

 شهناز احمدی قادر

 

 13/60/3111به روز رسانی: تاریخ 

 sh.ahmadi53@gmail.com:الکترونیکیست پ

 سوابق تحصیلی

o زبانانفارسی به غیر فارسیآموزش زبان دانشجوی مقطع دکتری 

 (7931ورودی )دانشگاه عالمه طباطبایی 

 

o زبانانفارسیفارسی به غیر کارشناسی ارشد آموزش زبان 

 (7911تا    7931)دانشگاه عالمه طباطبایی 

 

o مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی

 (7911تا    7911) واحد تهران جنوب ،یدانشگاه آزاد اسالم

 سوابق پژوهشی

 های تألیفیکتاب .1

 بنیاد  -صحراییعضو گروه تألیف به سرپرستی آقای دکتر  مهارت خواندن برای سطح میانی(،جلد دوم، ) لذت خواندن

 7933المللی آزفا )بنیاد سعدی( چاپ دوم، ویراست اول، انتشارات بین .7931، انتشارات فاطمی چاپ اول سعدی. ناشر:

  وم برای سطح مقدماتی و پیش میانی و جلد سوم برای )جلد اول و دجلد  1 - آموزش کاربردی واژهمجموعۀ

ف به سرگروه تألی از مجموعۀ پنج جلدی آموزش واژۀ زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان(، میانیسطح میانی و فوق

، چاپ دوم .7931انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی -چاپ اول بنیاد سعدی. ناشر:  -سرپرستی آقای دکتر صحرایی

 .7933 آزفا )بنیاد سعدی(المللی بینشارات تان ،ویراست اول
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  جلد اول برای سطح مقدماتی و پیش میانی، از مجموعۀ سه جلدی آموزش دستور دو جلد  – چارچوبمجموعۀ(

ر: نشر بنیاد سعدی. ناش -، سرگروه تألیف به سرپرستی آقای دکتر صحراییزبانان(زبان فارسی برای غیرفارسی

 .7933المللی آزفا )بنیاد سعدی( چاپ دوم، ویراست اول، انتشارات بین .7931خاموش

 مجازی آموزش .2

 با همکاری خانم فائزه مرصوص و به سرپرستی آقای « واژه مینا»افزار و تهیه محتوای آموزشی طراحی نرم(

 (7931بنیاد سعدی ) -دکتر صحرایی(

 با همکاری خانم شیوا مجیدی و خانم پریسا رحمانی و با سرپرستی « یابی آنالینواژه»افزار تهیۀ محتوای نرم(

 (7931بنیاد سعدی ) -آقای دکتر صحرایی( 

  درس(ت رایاکر)اجرا با همکاری ش 3 الکترونیکی سازی کتاب چارچوبمسئول گروه پشتیبانی علمی 

 مقاالت علمی  .3

  آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسۀ تأثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه

ال )س(، س الزهراء دانشگاهزبان پژوهی  پژوهشی-علمی فصلنامه ،)با راهنمایی و همکاری آقای دکتر صحرایی(

 7931، زمستان 71هفتم، شمارۀ 

 با )ای در آموزش واژه به غیر فارسی زبانان بررسی تأثیر روش منطق تصویری و فعالیت مباحثه

، ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات همایش . در نخستین7931همکاری خانم شیما اسالمی فخر(، 

 «سخنرانی»و  ISCنمایه شده در « درج در مجموعه مقاالت»شیراز، جهت 

 های فضای مجازی به منظور بازنمایی اصول و فنون آموزش زبان امکان استفادۀ بهینه از ظرفیت

دومین همایش ملی آزفا، استانداردسازی مواد آموزشی زبان فارسی )با همکاری خانم شیما اسالمی فخر(،  فارسی

 فارسی زبانانبه غیر 

 وابق تدریسس

افزایی زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان دانش بلند مدت هایتدریس در دوره .1

 ناسی(:شفارسی، تاریخ ایران و شرق شناسی، زبان و ادبیات فارسی، مترجمی زبانهای ایراندر رشته) غیر ایرانی
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 7937.در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، دوره  هفتاد و هشتمین -

 .7931افزایی، بنیاد سعدی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، هشتاد و دومین دوره دانش -

بنیاد سعدی با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی،  ساعت آموزش،  71به مدت  افزایی،هشتاد و سومین دوره دانش -

7931. 

افزایی زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان کوتاه مدت دانش هایدریس در دورهت .2

رش و دستور، خواندن و گفت و شنود برای های نگامهارتدر  7939از سال ) ،بنیاد سعدی غیر ایرانی، در

 (:سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته

 7931ساعت،  1دانشجویان کشور روسیه و مقدونیه، ، سطح میانی، ویژۀ «نگارش و دستور زبان فارسی» -

 7939ساعت، دی  1، سطح مقدماتی و پیشرفته، ویژۀ استادان دانشگاه بغداد، به مدت «نگارش و دستور زبان فارسی» -

ساعت،  1، در سطح مقدماتی، ویژۀ استادان دانشگاه فدرال قازان، به مدت «فارسی عمومی با تکیه بر مهارتهای تولیدی» -

 7931ماه  دی

 7931ساعت،  71آموزان کشور تونس، به مدت های تولیدی، در سطح مقدماتی، ویژۀ زبان، با تکیه بر مهارت«فارسی عمومی» -

 7939ساعت، 71، سطح مقدماتی و پیشرفته، ویژۀ دانشجویان و استادان کشور مصر، «نگارش و دستور زبان فارسی» -

، در سطح مقدماتی، ویژۀ استادان دانشگاه فدرال قازان، به «زبان فارسیگفت و شنود، آموزش واژه، آموزش دستور » -

 7939ساعت،  1مدت 

  :های تربیت مدرستدریس در دوره .3

 1 ویژۀ اساتید زبان و ادبیات فارسی از کشمیر، به مدت ، «اصول آموزش واژه»و  «اصول آموزش مهارت نوشتن» -

 7931ساعت، 

 1، به مدت ویژۀ مدرسان ایرانی در استرالیا و اندونزی، در دورۀ «وزش زبان دومهای آمنگاهی کلی بر اصول و نظریه» -

 7931، اردیبهشت بنیاد سعدی ساعت،

 ساعت، 1به مدت « های آموزش واژهتکنیک»واحد درسی  زبان فارسی از دانشگاه کیف )اکراین( و ترکیه،  ویژۀ اساتید -

 7931، بهمن در بنیاد سعدی

 7931 ، بهمندر بنیاد سعدیساعت،  1به مدت « روش تدریس واژه»واحد درسی  ،تربیت مدرسدورۀ  -

رکز مدر ساعت،  71به مدت « و خواندن روش تدریس واژه»واحد درسی ، آشتیانمدرسان   ویژۀ مدرس تربیت دورۀ  -

 7931 هارب، زبان فارسی آشتیان

 اسفند ساعت، در بنیاد سعدی،  1دت به م« آشنایی با دستور زبان فارسی»واحد درسی مقدماتی تربیت مدرس، دوره  -

7931 
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ساعت، در مرکز  1به مدت « روش تدریس واژه و خواندن»تربیت مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز، واحد درسی دورۀ  -

 31تان زمسزبان فارسی دانشگاه شهید چمران، 

واحدهای درسی  ،المللی امام خمینی )ره(، قزویندانشگاه بینمرکز زبان  مدرس مدعو  .4

ز ا، دستور و نگارش، مهارت خواندن، مهارت شنیدن، مهارت صحبت کردن در سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته

 ساعت آموزشی( 111)مجموعاً حدود  ،، مدت هفت ترم7939تا شهریور  7937خرداد 

المللی در دانشگاه بین گروه فنی مهندسی و گروه علوم انسانی،، تدریس دروس فارسی ویژه  .5

 7937امام خمینی )ره(، قزوین، سال 

 91 ،تدریس بیان شفاهی سطح مقدماتی یک ترم ،مدرس مدعو مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی  .6

 7931ساعت آموزشی، 

تدریس زبان فارسی، سطح  ،مدرس مدعو کالج بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران  .7

 7931ساعت آموزشی، پاییز  91مقدماتی یک ترم، 

 سوابق اجرایی

  ادامه دارد -7931رئیس ادارۀ تأمین نیروی آموزشی بنیاد سعدی از تیرماه 

 گاه عالمه دانش بنیاد سعدی با همکاری افزایی زبان و ادبیات فارسی،رئیس کمیتۀ آموزش هشتاد و چهارمین دورۀ دانش

 7931تابستان  طباطبایی،

  7931ابستان ت افزایی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی،دورۀ دانش سومینرئیس کمیتۀ آموزش هشتاد و 

  7931افزایی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان دورۀ دانش دومینعضو کمیتۀ آموزش هشتاد و 

 سال  از در بنیاد سعدی افزایی زبان و ادبیات فارسیهای دانشدورهریزی آموزشی و برگزاری همسئول برنام

 (دوره 11 یش ازب)  ادامه دارد -7931

  (دوره 11)بیش از ادامه دارد   -7931در بنیاد سعدی از سال  های تربیت مدرسدورهمسئول برگزاری 

 هاکارگاهو  هارکت در همایشش

  با  های آموزشی مرتبط معاصر،فرهنگ خارجی و روش-کاربردهای ممکن یادگیری زباناهداف

 (7931سخنرانی کریستیان پورن، بنیاد سعدی و دانشگاه تربیت مدرس )آبان 
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  (7931، دانشگاه شهید بهشتی )بهمن «های آموزش الفباراهبرد»کارگاه 

 کارگاه روانشناسی اجتماعی در یادگیری زبان فارسی ، 

 مدیر آموزش مجازی بنیاد سعدی، نژاداحسان طوفانیبا برگزاری دکتر های مجازی، دورهدر ۀ شیوۀ تدریس دور، 

7931. 

  7931، بنیاد سعدی، تیر زبانای آموزش فارسی به غیرفارسیتولید محتوای الکترونیکی بردورۀ. 

 عدی، طوفانی نژاد، بنیاد س برگزاری دکترنامۀ آنالین، طراحی و برگزاری پرسش -کارگاه همکار دیجیتال

 .7931دی 

 هاقدیرنامهت

 امتیاز ، مرداد  1امتیاز از  31/1افزایی و کسب دریافت تقدیرنامه به عنوان مدرس ممتاز در هشتاد و سومین دورۀ دانش

 7931ماه 

 ن دورۀ هشتادو چهارمی برگزاریحسن به مناسبت  ، رئیس بنیاد سعدی،دریافت تقدیرنامه از جانب آقای دکتر حداد عادل

  7931، مهر ماه به عنوان رئیس کمیته آموزش افزایی زبان و ادبیات فارسیدانش

  سعدی برای خدمات و تالش در در انجام دریافت تقدیرنامه از جانب آقای دکتر صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد

 7931و  7931 و 7931، اسفند وظایف شغلی

 های در دست اجراپروژه

  آموزان خارجی، در بنیاد آموزش دستور زبان فارسی ویژۀ زبان ،«چارچوب»سوم کتاب تولید محتوای

 سعدی )با همکاری گروه تألیف( زیر نظر دکتر رضا مراد صحرایی

 آموزش واژگان زبان فارسی ویژۀ  ،«آموزش کاربردی واژه»کتاب  هارمچمحتوای جلد  تولید

 یف( زیر نظر دکتر رضا مراد صحراییآموزان خارجی، در بنیاد سعدی )با همکاری گروه تألزبان


