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تحصیال
ت
دانشگاه
ی

سال اخذ مدرك
دانشگاه
رشته
مقطع
شهید باهنر کرمان
زبان و ادبیات انگلیسی
لیسانس
1377
دانشگاه آزاد اسالمی
زبان و ادبیات انگلیسی
فوق لیسانس
1379
تهران مرکز
زبان و ادبیات انگلیسی
دکترا
دانشگاه تهران-پردیس 1399
بین الملل کیش
مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از تاریخ  13تیر ماه  94تا  30دی ماه 1398
رئیس دانشكده فني حرفه اي سما واحد بوشهر از اردیبهشت  92تا  12تیر ماه 94
عضو هیئت علمی رسمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از سال  1381تا کنون
مدرس حق التدریس دانشكده فنی حرفه ای سمای بوشهر از سال  1384تا کنون
مدرس حق التدریس مرکز تربیت معلم بنت الهدی بوشهر از سال  1388تا کنون

سوابق
شغلی

مدرس حق التدریس مرکز تربیت عالمه طباطبایی بوشهر از سال  1378تا کنون
مدرس حق التدریس موسسه آموزشي غیر انتفاعي لیان بوشهر از سال  1392تا 1394
مدرس حق التدریس دانشگاه پیام نور بوشهر از سال  1379تا 1389
مدرس حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال  1379تا 1388
مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از سال  1378تا 1381
مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان از سال  1378تا 1380

Bahman Forsi’s The Vase and The Asylum and Harold Pinter’s Absurdism
مقاالت
چاپ
شده

International Journal of Innovation, Creativity and Change

in

Presented “W. G. Sebald’s Self-imposed Exile: a Comparative Study of the Emigrants
and Austerlitz" at 7th International Symposium-"Literature in Exile. Emigrant's Fiction
(20th century experience)" at Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Tbilisi State
University, Tbilisi, Georgia, on Sep. 25—28, 2013.
Presented “John Ashbery’s The Tennis Court Oath Onwards: Moving towards Heroic
Self-Exile” at 7th International Symposium-"Literature in Exile. Emigrant's Fiction
(20th century experience)" at Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Tbilisi State
University, Tbilisi, Georgia, on Sep. 25—28, 2013.
Co-author of the paper entitled “Exile and Suffering: a Study of W. G. Sebald’s
Austerlitz” presented at 7th International Symposium-"Literature in Exile. Emigrant's
Fiction (20th century experience)" at Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature,
Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, on Sep. 25—28, 2013.
Presented "Cultural Transposition of Shakespeare's Macbeth in Barbara Garson's
MacBird!" at 1st National Conference on Research in Adaptation in the Dramatic
Literature at the Department of Dramatic Literature, Islamic Azad University, Bushehr
Branch, Bushehr, Iran, on March 14-15, 2013.
Presented "Joseph Papp's Naked Hamlet: A Collage-Based Adaptation of
Shakespeare's Hamlet" at 1st National Conference on Research in Adaptation in the
Dramatic Literature at the Department of Dramatic Literature, Islamic Azad University,
Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on March 14-15, 2013.
Co-author of the paper entitled "A Streetcar Named Desire: A Comparative Study of the
Play and the Movie" presented at the First National Conference on Research in Adaptation
in the Dramatic Literature at the Department of Dramatic Literature, Islamic Azad
University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on March 14-15, 2013.
Presented a lecture on "Postmodernism and Fiction" at Department of English, Islamic
Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on Dec. 16, 2012.
Presented a lecture on "Postmodernism and Drama" at Department of English, Islamic
Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on Dec. 10, 2012.
Presented “Obsessive love in Emily Bronte’s Wuthering Heights: Constructive or
destructive?” at 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied
Linguistics at International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, on May 46, 2012.
Presented “A Study of Death of a Salesman in the Light of Louis Althusser’s
“Ideology”” at 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied
Linguistics at International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, on May 46, 2012.
Co-author of the paper entitled “Alan Paton's Cry, the Beloved Country: Narrating Pain
and Oppression ” presented at the 2nd International Conference on Foreign Language
Teaching and Applied Linguistics at International Burch University, Sarajevo, Bosnia and

ارائه
مقاالت در
كنفرانسها

Herzegovina, on May 4-6, 2012.
Presented “The Suffering Hero in Alan Paton’s Novel, Cry, The Beloved Country” at 1st
National Conference on Applied Linguistics, Literature & Translation at Department of
English, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on Nov. 24 & 25, 2011.
Presented “Uncertainty, Anonymity and Dislocation: A Study of Paul Auster’s the City
of Glass from a Postmodern View” at 1st National Conference on Applied Linguistics,
Literature & Translation at Department of English, Islamic Azad University, Bushehr
Branch, Bushehr, Iran, on Nov. 24 & 25, 2011.
Presented “The Reflection of Epistemological Anxieties in Joseph Conrad’s Heart of
Darkness through the Mythic Character ‘Kurtz’” at 5th International SymposiumContemporary Issues of Literary Criticism on "Mythological Thinking, Folklore and
Literary Discourse. European and the Caucasian Experience" at Shota Rustaveli Institute of
Georgian Literature, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, on Sep. 28—30, 2011.
Presented “A Comparative Study of the Concept of Marginalization Leading to
Gender and Caste Oppression in Mahasweta Devi’s Chotti Munda and His Arrow and
Bama’s Karukku” at Tenth CLAI Biennial International Conference on Social Imagination
in Comparative Perspective:Languages, Cultures and Literatures at Central University of
Gujarat, Sector-30, Gandhinagar, Gujarat, India, on Mar. 3 – 6, 2011.
Presented “The Relationship between History and Mental Suffering in W. G. Sebald’s
Novels” at the International Conference on Comparative Literature at Department of
English, Soochow University, Taipei, Taiwan, on Nov. 20, 2010.
Presented “Mark Twain’s The Adventures of Huckleberry Finn: Realistic Narrative or
Narrative Realism?” at the International Conference on A Century Under the Spirit of
Mark Twain at Department of English, North University of Baia Mare, Baia Mare,
Romania, on Oct. 22-24, 2010.
Presented “A Stylistic Approach to the Role of Language in the Poetry of Emily
Dickinson” at the Regional Conference on ELT, Language and Literature at Department of
English, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran, on Feb. 25 & 26, 2010.
Presented “The Narrator and the Narrative in Kurt Vonnegut's Slaughterhouse-Five”
at the Second Regional Conference on English Literature and Applied Linguistics at
Department of English, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on Dec.
17, 2009.
Presented “Exploring the Architecture of Postmodern Novel” at the First Regional
Conference on Applied Linguistics and Literature in the 21st Century at Department of
English, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on Feb. 19, 2009.
Presented “From the Best to the Beast in William Golding’s Lord of the Flies” at
Conference on English Literature at Department of English, Islamic Azad University,
Bushehr Branch, Bushehr, Iran, on May 15, 2008.

Postmodernism in Don DeLillo's White Noise (Novel), Sam Shepard's Angel City (Drama), and
John Ashbery's Poems (Poetry), Bushehr Branch, Islamic Aazad University, Bushehr, Iran, 2013.
Narrative of Suffering: a Comparative Study of W. G. Sebald's The Emigrants and Austerlitz and
Alan Paton's Cry, the Beloved Country, Sama Technical and Vocational Training College, Bushehr
Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran, 2013.
A Comparative Study of Marginalisation, Leading to Caste and Oppression, in Rabindranath

سوابق
تحقیقات
ی

Tagore's Gora, Mahasweta Devi’s Chotti Munda and His Arrow and Bama’s Karukku, Bushehr
Branch, Islamic Aazad University, Bushehr, Iran, 2012.
A Comparative Study of Mythological Functions in Joseph Conrad’s Heart of Darkness and
James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man , Sama Technical and Vocational Training
College, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran, 2012.
Postmodernism and Novel: Exploring Flight to Canada by Ishmael Reed, Gerard’s Party by
Robert Coover, and Slaughter House-Five by Kurt Vonnegut, Bushehr Branch, Islamic Azad
University, Bushehr, Iran, 2009.

زمینه
های
تحقیقا
ت

سوابق
تدریس

ادبیات تطبیقی ،مطالعات بین رشته ای ،نقد ادبی ،ادبیات ابزورد

تدریس دروس مختلفی چون رمان  1و  – 2نمایشنامه  1و —2مکتب ادبی – نقد ادبی  1و  – 2شعر انگلیسی— سیری در تاریخ
ادبیات انگلیسی  1و —2روش تحقیق  1و  -- 2درآمدی بر ادبیات انگلیسی  1و  -- 2داستان کوتاه—متون برگزیده نثر ادبی—
پروزه کارورزی—فنون و صناعات ادبی --نمونه های نثر ساده—نمونه های شعر ساده—بیان شفاهی داستان  1و —2دستور و
نگارش  1و —2گفت و شنود  1و  – 2مکالمه موضوعی—مهارتهای مطالعه زبان انگلیسی (فنون یادگیری زبان)—زبان عمومی
و پیش نیاز— زبان تخصص رشته های کامپیوتر ،حسابداری ،نقشه کشی معماری  ،نقشه برداري ،عمران ،الکترونیک ،مدیریت،
ادبیات فارسی ،علوم اجتماعی ،پرستاری ،مامایی ،پزشکی ،تربیت بدني
"نظریه های نوین انگیزشی" بمدت  6ساعت در کانون زبان ایران شعبه بوشهر ،در تاریخ .1392/7/10

سوابق
شرکت
در
کنفران
سو
کارگاه
آموزش
ی

"طرح فراگیر رمضان ،تفسیر سوره ملك" بمدت  16ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،در تیر ماه و مرداد ماه 92
طبق بخشنامه شماره  142756/1تاریخ  ،92/4/10كد شناسه كارگاه ،6068
مركز ْآموزشهاي فرهنگي مجازي دانشگاه آزاد اسالمي،پژوهشكده قران وعترت دانشگاه آزاد اسالمي
"حكمت هنر اسالمي" بمدت  2ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر در تاریخ .1391/12/20
"سمینار مدیریت بر مبنای عشق" بمدت  4ساعت در شرکت تعالی گستر جنوب در بوشهر در تاریخ .1391/10/12
"دوره اخالق حرفه اي" بمدت  24ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1391/8/28لغایت .1391/8/30
"قرآن و فرهنگ عصر نزول" بمدت  4ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1390/11/27لغایت
.1390/11/27
"منشور اخالقی استادان" بمدت  4ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1390/11/26لغایت .1390/11/26
"عرفانهای نوظهور" بمدت  4ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1390/10/30لغایت .1390/10/30
"تمدن اسالمی و تاثیر آن بر فرهنگ سازی اجتماعی" بمدت  4ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ

 1390/10/29لغایت .1390/10/29
"اوقات فراغت" بمدت  4ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1390/10/28لغایت .1390/10/28
"پیوست نگاری فرهنگی" بمدت  4ساعت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1390/10/27لغایت .1390/10/27
"مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی" بمدت  16ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1388/12/26لغایت .1388/12/27
"ارائه مقاالت علمی به زبان انگلیسی" " بمدت  8ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1388/12/24لغایت .1388/12/24
"بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه" بمدت  16ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1388/10/25لغایت .1388/10/27
"روشهای برقراری ارتباط موفق" بمدت  16ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بوشهر ،از تاریخ  1388/10/20لغایت .1388/10/23
"مقاله نویسی علمی به زبان فارسی" بمدت  14ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1388/9/25لغایت .1388/9/27
"آشنایی با روانشناسی تحول" بمدت  8ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بوشهر ،از تاریخ  1387/11/9لغایت .1387/11/10
"دوره آموزش ایجاد  "weblogبمدت  16ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بوشهر ،از تاریخ  1387/10/5لغایت .1387/10/9
"کاربرد فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت" بمدت  16ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1387/10/9لغایت .1387/10/12
" "Windows-xpبمدت  40ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر،
از تاریخ  1386/8/20لغایت .1386/8/30
"کاربرد مولتی مدیا در آموزش پزشکی" بمدت  8ساعت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ،از تاریخ
 1387/8/8لغایت .1387/8/8
"برنامه ریزی درسی و روش تدریس مقدماتی" بمدت  8ساعت در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ،از تاریخ  1387/5/28لغایت .1387/5/29
"دوره کتابخانه دیجیتال" بمدت  18ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بوشهر ،از تاریخ  1386/4/20لغایت .1386/4/22
"دوره اینترنت" بمدت  16ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،از
تاریخ  1386/4/1لغایت .1386/4/8
"کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش" بمدت  48ساعت در مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی-منطقه یک-دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر ،از تاریخ  1386/2/29لغایت .1386/3/23

مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از تاریخ  13تیر ماه  94تا دی ماه 98
رئیس دانشكده فني حرفه اي سما واحد بوشهر از اردیبهشت  92تا  12تیر ماه 94

سوابق
اجرایی

عضویت در شوراي آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي منطقه شانزده سما از تاریخ  92 /4/16بمدت یكسال با ابالغ شماره
 25/210/4063تاریخ 92/4/16
استاد مشاور آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر واحد بوشهر در رشته های ادبیات و علوم انسانی  ,از طرف ریاست دانشگاه آزاد

بوشهر در تاریخ 1392/2/11
مدیر گروه رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از سال  1389تا اردیبهشت 92
مدیر گروه رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از سال  1380تا 1389
مدیر گروه دروس عمومی دانشكده سما وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر از سال  1387تا 1395
مترجم فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات تعلیمي و غنایي زبان و ادب فارسی (دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر) از سال  1388تا
1394
دبیر اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی ،ادبیات انگلیسی و ترجمه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،آذر ماه 1390
رتبه نخست روسای آموزشکده های سمای کشور در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی در اردیبهشت ماه 94
پژوهشگر ممتاز دانشكده فني حرفه اي سما بوشهر.1392 ،

افتخارا
ت
کسب
شده

رتبه اول در میان اعضاي هیئت علمي شركت كننده در كارگاه "طرح فراگیر رمضان ،تفسیر سوره ملك" بمدت  16ساعت در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،در تیر ماه و مرداد ماه 92
مدرس برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر.1391 ،
پژوهشگر ممتاز دانشكده فني حرفه اي سما بوشهر.1391 ،
فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان.1377 ،

تالیف
یا
ترجمه
كتاب

راهنمای

 .1اکسیر ،محمد .محمود حیدریه ،A Reading Course for University Students .اصفهان :انتشارات سپاهان،
 ،1384چاپ اول
 ..2اکسیر ،محمد .اکبر حیدری ،English Prefixes and Suffixes in Use .بوشهر :راه بهروزی ،1385 ،چاپ اول
Comparing the Efficiency of Two Self-Study Methods for Developing English Speaking Skills
among Hotel Staff

ی
پایاننا
مه
The effect of language input format on listening comprehension of Iranian EFL learners
English Language Problem of Iranian Pilots and Air Traffic Controllers
The Effect of Age and Motivation on Language on Language Learning Strategies
مشاوره
پایاننا
مه

The Effect of error correction strategies on promoting writing skill of Iranian EFL
learners
The Effect of Using Compensatory Strategies on Iranian EFL Learners’ Speaking Skill
A Cross-Disciplinary Analysis of the Use of the Use of Reporting Verbs in Research Articles
A Cross-Disciplinary Study of Rhetorical Function of Citation of Citation in Result and

Discussion Section in Scientific Research Articles
A Cross-Gender Investigation of Politeness in Refusal and Acceptance Strategies

