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تحصیالت
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دکتری

تحصیلی
رشته تحصیلی
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تاریخ فراغت از تحصیل -
دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه تهران-علوم تحقیقات-پردیس فارابی

حوزه علمیه حضرت

لمعتین

آیت اهلل مجتهدی

سوابق و تجربیات
مسئولیتها
مدیر مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(درحال حاضر)
سوپروایزر زبان دانشگاه الجامعه االسالمیه و همچنین دانشگاه الفرات االوسط در کشور عراق(درحال
حاضر)
نماینده رسمی تافل در ایران
نماینده رسمی صدور مدرک حرفه ای آموزش زبان جهت اساتید زبان انگلیسی در ایران

سوابق شغلی
نام سازمان

عنوان شغل

تاریخ

تاریخ خاتمه

شروع
موسسه زبان آینده سازان

مدیر

1386

1389

نوین
دبیرستان نمونه امام علی

سوپروایزر

1387

1390

علیه (بن موسی الرضا
)السالم
مدرس

1382

1386

موسسه زبان معرفت نو
موسسه زبان ولیعصر

مدرس و امور آموزشی

1381

1386

موسسه زبان زبانسرا

مدرس

1388

سه سال

جهاد دانشگاهی دانشگاه

مدرس

1388

هفت سال

تهران
واحد –دانشگاه سما

استاد

1387

دو ترم

پاکدشت
گزیش و استخدام نیروی

متصدی تحقیقات و ارزیابی

انتظامی تهران بزرگ

نیروی انسانی

1381

1387

دانشگاه علوم انتظامی

مترجم

1387

ماه 6

دبیرستان مفید

مدرس

1389

 7سال

تدریس زبان عربی

موسسه البرز

تدریس در دبیرستان

1386

یکسال

1389

چهار سال

فرهنگ
1390

تدریس در مفید یادگار

یکسال

امام
سوپروایز فرهنگ

سوپروایزر

1391

 4سال

تدریس در دانشگاه صدا و

استاد مدعو

1392

یکسال

سیمای قم
دانشگاه علم و فرهنگ

استاد مدعو

1394

یکسال

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس دپارتمان زبان

1393

ادامه دارد

مدرسه امام صادق(ع)

مسئول زبان

1398

موسسه آموزشی گزینه دو

مسئول درس

1396

ادامه دارد

مقاالت و امور پژوهشی
نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک
تحلیل نظریه ذهن بسط یافته و لوازم آن
تدوین کتاب آموزش نوشتار آکادمیک(  )ENGLISH ACADEMIC WRITINGدر انگلیسی مخصوص دانشجویان
دوره دکتری و کارشناسی ارشد
تدوین کتاب آموزش گفتار آکادمیک(  )ENGLISH ACADEMIC SPEAKINGدر انگلیسی مخصوص دانشجویان
دوره دکتری و کارشناسی ارشد
Extended Mind: A comparative Study of Mulla Sadra, Clark and Chalmers’s Thoughts
The difference between "applied linguistics", "linguistics applied", "the philosophy of language" and
""linguistic philosophy
)Speech Act (a review

The Ordinary Language Philosophy in Gilbert Ryle's Point Of View
Gilbert Ryle Point of View about Mind
The Considerations of Hick's Critical Realism
On the Meaning of life in Hick's Point of View
Is it possible to talk about the meaning of life in a physical world?
The Critical Consideration of William L Rowe for Evil, Moral responsibility and the best Possible World
(ISI)
Philosophical Rationalism in Shia Theology
Philosophical identity of ego in the media (ISI)
Extended mind and the Language
Understanding the Contribution of Coherence and Cohesion to the Band Score Rating in Writing Task 2
of the IELTS Test
IELTS vs TOEFL exam (format/content/grading criteria)
IELTS vs. Cambridge exams: A review on different exam types
IELTS vs. Linguaskill Cambridge Exams: Similarities & Differences

مهارتها و توانمندی ها
تخصص
کامپیوتر
تدریس زبان انگلیسی

سطح تخصص
ICDL
عالی

سوابق
تدریس حرفه ای به مدت
دوازده سال

ادبیات علوم انسانی به زبان –تدریس کتب فلسفی
انگلیسی
مدیریت آموزشی زبان موسسه زبان

دو سال

آشنایی با زبان عربی
آشنایی بازبان فرانسه

احمد پورقاسم شادهی

