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14.84ادبیات انگلیسیکارشناسی1
دانشگاه فردوسی 

مشهد

31/38/2801/34/21

آموزش زبان شناسی ارشدکار8

انگلیسی

دانشگاه فردوسی 12.81

مشهد

31/38/2134/11/22

آموزش زبان دکتری0

انگلیسی

دانشگاه تربیت 12.33

مدرس تهران

31/38/4311/0/48

،IELTSBand 8دوره های تخصصی دیگر4 دانشگاه کمبریج
 Iranبرگزار کننده

IELTS

-نوامبر-18

8311

8311-نوامبر-18

،CAEGrade Bدوره های تخصصی دیگر8 دانشگاه کمبریج
برگزار کننده: ایران

8332-ژوئن8332-ژوئن

:شغلیسوابق  -0

ردیف
نام دانشگاه یا موسسه 

 آموزشی وپژوهشی
نحوه همکاری

تاریخ 

شروع

تاریخ 

پایان
آدرس موسسه

دانشگاه فردوسی مشهد-میدان آزادی –مشهد تاکنون1028حق التدریسدانشگاه فردوسی مشهد1

حق التدریس، دوره کارشناسی و دانشگاه امام رضا)ع(2
کارشناسی ارشد

رضوان بین الملل پردیس-میدان فلسطین-مشهدا کنونت1040مهر 

موسسھ فرھنگی 0
ھنری اندیشھ مانا 

مدیر دپارتمان زبان انگلیسیماتیکان 

مشھد-چھارراه دکترا-دفتر موسسھ تاکنون1095
فرھنگی و ھنری اندیشھ مانا ماتیکان

 موسسھ علوم و فنون 4
پاراکس

 

8 

واحد مرکزی موسسه-0بهارستان  –مشهد 10281040مدرس و سوپروایزر

واحد بزرگساالن -خیابان گلستان –مشهد 10281043مدرسکانون زبان ایران

خواھران

: پژوهشیسوابق  -4

:منتشر شده کتاب

ردیف

نام دانشگاه یا 

موسسه آموزشی 

وپژوهشی

کتابعنوان 
تاریخ 

چاپ
تلفنشاراتیانت نشانی

چاپ و انتشارات 1

دانشگاه فردوسی 

مشهد 

زبان انگلیسی برای 

دانشجویان رشته جغرافیا

زمستان 

24

انتشارات دانشگاه  –بلوار کوثر  –مشهد 

 فردوسی مشهد

22144443381

:منتشر شده علمیمقاالت 
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ردیف

نام دانشگاه یا 

موسسه آموزشی 

وپژوهشی

مقالهعنوان 
تاریخ 

چاپ
تماسانتشاراتی ینشان

مجله علمی پژوهشی 1

مطالعات زبان 

انگلیسی دانشگاه 

تبریز

ارزیابی تمرین های مهارت 

نوشتار در کالس های 

آمادگی شرکت در آزمون 

های انگلیسی برای غیر 

انگلیسی زبانان ...

2009http://elt.tabrizu.ac.ir 

دانشکده ادبیات  –دانشگاه تبریز  –تبریز 

ر نشریات دفت –فارسی و زبان های خارجی 

 دانشکده

0048101-341

2Iranian EFL 

Journal

A Process-oriented 

Evaluation of EFL 

Writing Tasks in 

FCE/CAE 

preparation Courses 

versus 

IELTS/TOEFL 

Courses of Iran

سپتامبر 

8313

rnal.comjou-efl-www.iranian09153034900 

)دکتر عسکرزاده از 

مدیران مجله(

 یپژوهش یمجله علم3

مطالعات زبان 

دانشگاه  یسیانگل

زیتبر

انتخاب  یارهایمع یبررس

 دیاسات کینامید یابیو ارز

 یزبان در آموزشگاه ها

 رانیزبان ا

2011http://elt.tabrizu.ac.ir 

دانشکده ادبیات  –دانشگاه تبریز  –تبریز 

یات دفتر نشر –فارسی و زبان های خارجی 

 دانشکده

041-3392131

پژوهشی -علمینشریه 4

 دانشگاه زاهدان:

Iranian Journal 

of Applied 

Language 

Studies of 

Sistan-o-

Baluchestan 

University 

EFL Learner’s 

Evaluation of 

Writing Tasks in 

Iran’s TOEFL and 

IELTS Preparation 

Courses in Light of 

the Process-oriented 

Approach

8311 

(1390)

b.ac.irijals2.us 

سیستان و بلوچستاندانشگاه  -زاهدان
054-2452332

5Continental 

Journal of Social 

Sciences

The Interrelationship 

of EFL learners’ self-

esteem and their 

academic 

achievement in 

private language 

institutes of Iran

2011

http://www.wiloludjournal.com

338042304482184

 یپژوهش یمجله علم6

مطالعات زبان 

دانشگاه  یسیانگل

زیتبر

 بررسی الگوهای ساختاری

ن و کاربردی تعارف در بی

یسی یادگیرندگان زبان انگل

 در ایران

2012http://elt.tabrizu.ac.ir 

دانشکده ادبیات  –دانشگاه تبریز  –تبریز 

دفتر نشریات  –فارسی و زبان های خارجی 

 انشکدهد

041-3392131

-فصلنامه علمی7

پژوهشی مطالعات 

زبان و ترجمه 

دانشگاه فردوسی

بررسی رضایتمندی 

 مدرسان زبان انگلیسی از

عملکرد مدیران به عنوان 

عاملی موثر در رضایت 

احبه شغلی با استفاده از مص

 تطبیقی

2012
1048پاییز 

http://jlts.um.ac.ir 

دانشکده -پردیس دانشگاه فردوسی-مشهد

 انی دکتر شریعتیادبیات و علوم انس

051-38796829

نشریه علمی و 8

پژوهشی زبان و زبان 

شناسی دانشگاه عالمه 

 طباطبایی تهران

-تحلیل گونه های واژگانی

 نحوی بیان آینده در زبان

 فارسی زیر تاثیر عوامل

 اجتماعی

8310
1040پاییز 

linguistics.ihcs.ac.ir-http://lsi 

شیخ خیابان  - بزرگراه کردستان -تهران 

 بهایی جنوبی

021-88212003

9International 

Journal of 

Applied 

Linguistics & 

English 

Literature 

(IJALEL)

Multiple Interpretations 
of EFL Learners’ 

Silence in the 

Iranian Context

November 

2013 
http://www.ijalel.org 

Academy Publication Co., LTD 

Registered Office 

Flat 107, 25 Indescon Square, 

London, United Kingdom  

E14 9DG 

Tel: +44 (0)20 7048 
7788

10The Experiment 

International Journal 

of Science and 

Technology 

COMPARING 

INTERPERSONAL 

METADISCOURSE IN 

ENGLISH AND PERSIAN 

ABSTRACTS OF 

IRANIAN APPLIED 

LINGUISTICS 

JOURNALS 

2013http://www.experimentjournal.comEmail addresses: 

experimentjournal@gma

il.com 

editorexperiment@gmai

l.com 

publisherexperimentjour

http://jlts.um.ac.ir/
http://jlts.um.ac.ir/
http://www.ijalel.org/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/


0 

 

nal@gmail.com 

 

11 Theory and 

Practice in 

Language 

Studies (TPLS) 

 Design and Application 

of a ‘Textbook Visual 
Effects’ Evaluation 

Checklist 

March 

2014 

http://www.academypublication.co

m/tpls/ 
 

Academy Publication Co., LTD 

  

Registered Office 

Flat 107, 25 Indescon Square, 

London, United Kingdom  

E14 9DG 

 

Tel: +44 (0)20 7048 

7788 

12 Theory and 

Practice in 

Language 

Studies (TPLS) 

 A Critical Analysis 

of the Selection 

Criteria of Expert 

Teachers in ELT 

August 

2014 

http://www.academypublication.co

m/tpls/ 
 

Academy Publication Co., LTD 

  

Registered Office 

Flat 107, 25 Indescon Square, 

London, United Kingdom  

E14 9DG 

 

Tel: +44 (0)20 7048 

7788 

10 International 

Journal of 

English 

Language and 

Translation 

Studies 

Guidelines for 

effective TAP 

(Translation for 

Academic Purposes) 

tutorial courses 

January 
and 

March 

2014 

http://eltsjournal.org 
 

 Lasting Impressions Press 

Omar Ibn AlKhattab Street,  

Al-Gurda, Sebha, 

Libya 

 

 

+218-71-4162742 

14 Theory and 

Practice in 

Language 

Studies (TPLS) 

A Critical Analysis 

of the Selection 

Criteria of Expert 

Teachers in ELT 

8314 http://www.academypublication.co

m/tpls/ 
 

Academy Publication Co., LTD 

  

Registered Office 

Flat 107, 25 Indescon Square, 

London, United Kingdom  

E14 9DG 

 

+44 (0)20 7048 7788 

 یپژوهش یجله علمم 15

مطالعات زبان 

دانشگاه  یسیانگل

 زیتبر

Cognitive Aspects of 

Teacher Expertise in 

ELT 

8318 http://elt.tabrizu.ac.ir 

دانشکده ادبیات  –دانشگاه تبریز  –تبریز 

دفتر نشریات  –فارسی و زبان های خارجی 

 انشکدهد

041-3392131 

مجله علمی و پژوهش ی  16

 دانشگاه ارومیه

 An expert EFL 

teacher’s class 

management 

5102 http://www.urmia.ac.ir/ijltr 

کیلومتر یازده بلوار  -ارومیه-ایران

کیلومتر یازده بلوار  -ارومیه-ایران دانشگاه

 دانشگاه

044-32752741-43 

17 Theory and 

Practice in 

Language 

Studies (TPLS) 

Proposing a Conceptual 

Model for Teacher 

Expertise in ELT 

8311  

http://www.academypublication.co

m/tpls/ 
 

Academy Publication Co., LTD 

  

Registered Office 

Flat 107, 25 Indescon Square, 

London, United Kingdom  

E14 9DG 

 

Tel: +44 (0)20 7048 

7788 

  

 :ها کنفرانسمقاالت ارایه شده در 

 مقالهعنوان  کنفرانس عنون ردیف
تاریخ 

 برگزاری
 محل برگزاری

1 

 

8th international 

TELLSI 

conference 

Designing a process-

oriented evaluative 

checklist of EFL/ESL 

writing tasks: 

اکتبر 

8313 

 دانشگاه الزهرا-تهران

http://gmail.com/
http://www.academypublication.com/tpls/
http://www.academypublication.com/tpls/
http://www.academypublication.com/tpls/
http://www.academypublication.com/tpls/
http://eltsjournal.org/
http://eltsjournal.org/
http://www.academypublication.com/tpls/
http://www.academypublication.com/tpls/
http://www.urmia.ac.ir/ijltr
http://www.urmia.ac.ir/ijltr
http://www.academypublication.com/tpls/
http://www.academypublication.com/tpls/


4

application on FCE 

and CAE exam 

preparation 

courses

812th 

international 

TELLSI 

conference

Proposing a model for 

teacher expertise in ELT
و بلوچستان دانشگاه سیستان-زاهدان8318

04th postgraduate 

TEFL 

conference of 

University of 

Tehran

Evaluating the 

visual-effects of EFL 

textbooks in public 

and private 

instructional settings 

of Iran: learners’ 

perspectives

May 

2011

دانشگاه تهران -تهران

4national  st1

conference on 

ELT in Iran: 

challenges and 

innovation

Techniques for 

holding Translation 

for Specific Purposes 

(TSP 

 tutorial courses in 

Iran)

May 

2012

دانشگاه آزاد اسالمی  -تربت حیدریه

 واحد تربت حیدریه

 یمل شیهما نینخست8

 یارشتهنیمطالعات ب

ترجمه
The Role of Translation in EAP 

Courses for Iranian University 
Students of Art

دانشگاه امام رضا-مشهد1041

معرفان -6

ف
دی

ر

نام و نام خانوادگی
نوع رابطه و نحوه 

آشنایی

مدت 

آشنایی
تلفننشانی محل کار یا سکونتشغل معرف

استاد دانشگاه سال 8استاد متقاضیبهزاد قنسولیدکتر 1

فردوسی و امام 

رضا )ع(

روه گ – یدانشگاه فردوس –مشهد 

 یسیزبان انگل

09153107695

 اریاستاد سال 11د متقاضیاستاعسکرزاده یرجبعلدکتر 2

دانشگاه 

مشهد یفردوس

روه گ – یدانشگاه فردوس –مشهد 

 یسیزبان انگل

34180304433

دانشیار دانشگاه سال 5استاد متقاضیغالمرضا کیانیدکتر 3

تربیت مدرس 

تهران

دانشگاه تربیت -پل نصر-تهران

گروه -دانشکره علوم انسانی-مدرس

 زبان انگلیسی

09122187313

عضو هیات سال 18د متقاضیاستامحبوبه خسروجردی4

علمی دانشگاه 

آزاد سبزوار

0034180142482ابوذر  –ابوذر  ابانیخ –مشهد 

- A Standards-Based Evaluation of Prospect3 English Textbook Taught at Iranian Public Schoolsدانشگاه امام رضا   

7-پروژه ھای در حال پیشبرد بھ عنوان استاد راھنما 

- Content and construct validation of the textbook visual-effect checklist (B-VET): the case of Vision series دانشگاه امام رضا
- Translation of Anthroponyms in Children’s Cartoons: a Comparative Analysis of English Dialogue and Persian subtitles دانشگاه امام رضا
- A Register Analysis of Persian Translations of English Pediatric Medication Leaflets دانشگاه امام رضا
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