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● عنوان پایان نامه:
A Study of Feminism in the works of modern women writers with special reference to the selected works of Sylvia Plath & Anne
Sexton
بررسی نقد ادبی فمینیزم در آثار نویسندگان زن مدرن با ارجاع خاص به سیلویا پالت و آنا سکستون

عضویت حرفه ای
شبکه زنان دانشمند جهان اسالم )(NWSIW
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
انجمن علمی استادان زبان و ادبیات انگلیسی ایران )(TELLSI
انجمن علمی یاد گیری الکترونیکی ایران (یادا)
کانون درستی و اخالق پژوهش ایران(کیان)
انجمن و اجتماع نخبگان جامعه محققان و نوآوران
مجمع تشکل های دانش بنیان ایران
حلقه علمی بسیج اساتید

دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی

● دوره تربیت مدرس -IELTSدر جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران7002-

1

دوره کامپیوتر  Windows & Wordدر جهاد دانشگاهی -نمره 7007– 71
● دوره کامپیوتر ITنمره  20در جهاد دانشگاهی7004–-
● Alliance Francaiseدوره حرفه ای فرانسه در نمایندگی رسمی وزارت آموزش فرانسه7077،
● قبولي دراولین دوره آزمون استخدام ادواري7237
● کارگاه آموزشی-تخصصی :پایان نویسی ،دانشگاه پیام نور استان تهران،اردیبهشت 7212
● کارگاه آموزشی مهارتها و توانایی البراتور آموزش زبان نرم افزاری ،دانشگاه پیام نور استان تهران ،اسفند7212
● کارگاه آموزشی "آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران" ،پژوهشکده شورای نگهبان ،اردیبهشت 4931

سوابق آموزشی و پژوهشی
●تدريس دروس تخصصي زبان و ادبیات انگلیسي مقطع کارشناسي-فرانسه-کامپیوتر ،واحد -شاهد و ايثارگر -دانشگاه رازي7213 -7232
● ) (IELTSتدریس دوره -به هیئت علمی دانشگاه رازي و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تدريس زبان تخصصي بازرگاني در سازمان بازرگاني استان كرمانشاه به مدیران ارشد به مدت بیش از يك سال و ترجمه پروتل اقتصادي -فرهنگي
في مابین ايران و عراق
● تدريس زبان انگلیسي و سرپرست در موسسات مختلف زبانهاي خارجي به مدت  1سال ازجمله:
موسسه معرفت نمايندگي فرهنگي دانشگاه كمبريج انگلستان به مدت  7سال (سفیر کنونی)
● تدريس زبان انگلیسي در سازمان جنگلداري استان كرمانشاه به مدیران ارشد به مدت يك سال)(2003-2004
تدريس زبان انگلیسي به روسای شعب بانک رفاه کارگران استان كرمانشاه
●تدریس خصوصی زبان انگلیسی تافل و آیلتس به دانشجویان خارجی ،پونا،هند ()7077-7004
●تدریس زبان انگلیسی،تافل،آیلتس و فرانسه به دانشجویان بورس تحصیالت تکمیلی در هند ،فرانسه و سوسیس(آموزش حضوری و مجازی)،
شرکت آنوپام ،پونا،هندوستان ()7003-7007
●تدریس زبان تخصصی دروس رشته های مختلف در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان ایرانی مقیم هندوستان ()7077-7002
●راهنمایی و مشاوره به دانشجویان خارجی مقطع دکتری در رشته های مختلف در نگارش و تدوین پزپوزال ،پایان نامه و استخراج مقاله از پایان
نامه ()7072-7007
...............................................................سابقه آموزشی پس از بازگشت به ایران....................................................................
●تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران مرکز ،گروه آموزشی ادبیات انگلیسی  7212تا کنون
● تدریس دروس ،رشته های مترجمی و آموزش و ادبیات انگلیسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد .در دانشگاه پیام نور تهران
- 7217تا کنون (
●تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ،گروه آموزشی ادبیات انگلیسی 7217و 7217
● تدریس واحدهای کامپیوتر در گروه های آموزشی خبرنگاری  ،مدیریت فرهنگی و روابط عمومی در دانشگاه سوره تهران -دانشکده فرهنگ و
ارتباطات و دانشگاه هنر و معماری7217 -تاکنون
● تدریس زبان تخصصی بازرگانی در دکتری تحقیقی کسب و کار(دی بی ای) در دانشگاه شهید بهشتی ،تهران  7212تا کنون
تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 7217
● استاد کارگاه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی،تهران 7212 ،تا کنون
● استاد کارگاه های آموزشی جهاددانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس7217 ،
● استاد کارگاه های آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهاددانشگاهی دانشگاه امیرکبیر7212،
●استاد کارگاه های آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران -تهران-7217تاکنون
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ردیف

عناوین کارگاه های آموزشی تخصصی

1

شیوههای تولید و چاپ مقالههای علمی در مجلههای نمایه آی.اِس.آی

7

اصول و روش مقاله نویسی فارسی در مجالت علمی-پژوهشی و علمی -ترویجی
اصول و روش عملی تحقیق

و3

●این کارگاه در دو سطح ارایه میشود:

4

-7سطح مقدماتی (بعنوان پیش نیاز)
-7سطح تخصصی(بسته به نوع هر رشته تخصصی بعنوان مثال :ویژه علوم انسانی ،فنی-مهندسی ،پزشکی ،علوم پایه و هنر...
تعریف شده است)

2

آشنایی با اصول و فنون سخنرانی علمی

7

اصول و فن گزارش نویسی

1

نحوه نگارش پروپوزال و دفاع از آن

3

اصول و فنون پایان نامه نویسی و دفاع

1

چارچوب و اصول داوری مجالت و کنفرانس ها

70

چگونگی استخراج مقاله از پایان نامه و چاپ

77

دوره انگلیسی پیشرفته برای اهداف دانشگاهی)EAPپیشرفته(

17

آشنایی با مهارتهای نوشتاری زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی
(تحقیقات،طرح پیشنهادی و مقاالت)][EAP-1
آشنایی با مهارتهای گفتاری زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی
(سخنرانی ها،بحث ها و ارائه در کنفراس ها)][EAP-2
آشنایی با تکنیکهای مهارت خواندن زبان انگلیسی در مطالعات دانشگاهی

12

استراتژی جستجو و دستیابی به اطالعات در اینترنت و پژوهش در محیط وب

12
14

17

اصول وفن علمی رزومه نویسی

11

اصول و روش تجزیه و تحلیل مدیریت SWOT

13

اصول و روش تدریس نوین در دانشگاه ها (استراتژی ها و تکنیک ها)

11

آشنایی با اصول و فنون تالیف و ترجمه کتاب

70

اصول علمی مدیریت آموزش در دانشگا ه ها

77

زبان انگلیسی برای مکاتبات تجاری

27

آشنایی با فنون زبان انگلیسی بازرگانی در ارتباط موثر کالمی

22

مکالمه وقراردادهای تجاری به زبان انگلیسی

24

انگلیسی تخصصی در تجارت الکترونیکی

22

آشنایی با مهارتهای زبان انگلیسی تجاری در تخصص مدیریت منابع نفت و گاز

27

مبانی اصول و مهارتهای ارتباطی در تجارت بین الملل (به زبان انگلیسی و فارسی)

21

آشنایی با اصول و روش تولید و نگارش طرح پیشنهادی تجاری ( به زبان انگلیسی و فارسی)

3

(پیش نیاز:آشنایی با زبان انگلیسی در سطح متوسط
آشنایی با اصول و فنون نوین مصاحبه (برخط یا حضوری) برای مصاحبه شوندگان

23

(به زبان انگلیسی و فارسی)
21

آشنایی با اصول و مدلهای نوین مصاحبه(برخط یا حضوری) برای مدیران ارشد و پنل مصاحبه کنندگان
(به زبان انگلیسی و فارسی)

20

آشنایی با اصول و مبانی تجارت الکترونیک

27

آشنایی با راهبرد ها و فنون مذاکرات تجاری

همکاری های علمی با مجالت ،برگزاری کنفرانس ها ،داوری  ،نمایه
سازی بین المللی و سخنرانی علمی
● عضو هیئت تحریریه مجله
ISSN (Print): 2319-3956; ISSN (Online):

;)International Journal of Linguistics and Literature (IJLL
2319-3964; Impact Factor (JCC): 3.3059

● عضو هیئت تحریریه مجله
International Journal of English and Literature (IJEL) ; ISSN(Print) : 2249-6912 ; ISSN(Online) : 22498028 ;Impact Factor(JCC) : 4.4049; Index Copernicus Value(ICV) : 3.0
●عضو هیئت تحریریه مجله
)English Language and Literature Studies ISSN 1925-4768 (Print) ISSN 1925-4776 (Online
Canadian Center of Science and Education
● سخنرانی کلیدی در اولین همایش ملی مدیریت ،علوم تربیتی ،روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش70 ،
اسفند  ،7214،خراسان رضوی
عنوان سخنرانی :توسعه فرهنگ همدلی و همزبانی در محیط آموزش عالی :تکنیکها و راهکارها
Developing Culture of Empathy and Compassion in Higher Education Climate: Techniques and Solutions
● عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مدیریت ،علوم تربیتی ،روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش 70 ،اسفند
 ،7214،خراسان رضوی
●دبیر کمیته ارتباطات بین المللی ،عضو کمیته علمی و کمیته داوران :

هشتمین كنفرانس مل ّي و پنجمین كنفرانس بینالمللي يادگیري و آموزش الكترونیكي در اسفندماه سال 7217
Secretary of the International Relations Committee in the 8th National and the 5th International Conference on e-Learning and e)Teaching (ICeLeT 2014
● عضو کمیته علمی و کمیته داوران  :هفتمین همايش يادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در قطب علمی يادگیری الکترونیکی در علوم
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده مجازی 4-7،آذر 7212
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●International Conference on Intellectual Capital Management: IICM Colleagues 2012, Science &Technology Park, IASBS, Zanjan,
Iran. http://www.iicm.ir/en/ICCenter.aspx
● عضو کمیته علمی و کمیته داوران:
نهمین كنفرانس بین المللی يادگیري و آموزش الكترونیكي در دانشگاه خوارزمی  ،تهران در  77 - 70اسفندماه سال 7212
●سخنرانی علمی:
در استفاده از برنامه های یادگیری الکترونیکی برای یادگیری و آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در آموزش عالی ایران در  73اسفند ماه  7212در
مرکز تحقیقات مخابرات ایران ،تهران
●سخنرانی علمی و کارگاه:
نگارش مقاالت آی اس آی و بین المللی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب در بخش ناشران بین الملل :سرای اهل قلم  73و 72
اردیبهشت 7214
● همکاری با شرکت دانش بنیان کار نوسازان آینده مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی -دانشگاه شهید بهشتی  7212-تا کنون
●همکاری با دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه شریف7217
●همکاری با مرکز مطالعات جهانی شدن ،بعنوان مترجم در بخش معاونت امور بین الملل7217،
●همکاری با کمیته روابط بین الملل انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران 4931
● ویراستارالتین مجله علمی-پژوهشی مرمت – دانشگاه هنر اصفهان 7217
● ویراستار التین مجله علمی-پژوهشی مهندسی اطالعات – پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران -تهران 7217تا کنون
●ویراستارالتین مجله علمی-پژوهشی– پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران -تهران 7217تا 7217
●ترجمه پروتکل اقتصادی -فرهنگی فی مابین ایران و عراق ()7004

افتخارات علمی و تقدیر
●جایزه بهترین مقاله از طرف (آی ای اس آی تی) انجمن پایگاه تحقیقات جهانی ،ایالت متحده امریکا برای مقاله " پذیرش مرگ و سرنوشت در
بئولف و اسفندیار بعنوان قهرمانان حماسی افسانه ای ()7072
PAPER AWARD from IASET's Global Research Forum for paper titled "Reception of Destiny and Death in Beowulf and Esfandiar as
"Epic Mythic Heroes
●سخنران علمی برگزیده :در نهمین دوره سخنرانی علمی انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)  ،تحت عنوان :برنامه های یادگیری
الکترونیکی برای یادگیری و آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در آموزش عالی ایران در اسفند ماه 7212
●استاد برتر در کارگاه های آموزشی-تخصصی توانمند سازی هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران،بهمن 7212
● استاد برگزیده در کارگاه آموزشی در دانشگاه علمی-کاربردی یزد 77 ،آبان 7212
● عضو برتر و فعال کمیته علمی در هشتمین كنفرانس مل ّي و پنجمین كنفرانس بینالمللي يادگیري و آموزش الكترونیكي -تهران -در
اسفندماه سال 7217
● استاد برتر کارگاه های آموزشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران در سالهای:
 7217 ، 7217و 7212
● استاد نمونه کارگاه های آموزشی در دانشگاه لرستان 7217
● مدرس نمونه ،واحد شاهد وایثار دانشگاه رازی7237
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 جشنواره و ثبت، المپیاد
1.

Selected work: Study Skills at Universities in 3rd International Olympiad Inventors , Originators, Innovators on
24-26 October,2012 , Mashhad , Iran

 مبتکران و نوآوران،المپیاد بین المللی مخترعان

2.

Selected work:2nd International Festival of Research & Development Awards in Iran, 2 October,2012,Tehran,Iran

جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه
3.

Finalist in 2nd National Student Poetry Festival,Shiraz,Iran,2013

4.

Accepted and Registered Scheme: Study Skills at Universities in Iran Venture Capital Forum

 شیراز،7217  آبان7و7،دومین جشنواره ملي شعر دانشجويان وطالب

طرح پذیرفته شده و ثبت شده در پایگاه اطالعات سرمایه گذاری ایران

کتاب
1)

Published E-book: Female Identity & Culture of Modern Women Writers , AUTHOR PUBLICATION, U.S.A, 2013

http://author2.org/f/female-writers-pdf-s113/
2) Feminism in Sylvia Plath’s Poetry, amazon.com (April, 2015) درکشورهای انگلستان و استرالیا
http://www.amazon.co.uk/Feminism-Sylvia-Plaths-Poetry-Mehrpouyan-ebook/dp/B00VPB557G
3)

In press: Pocket Literary Terms Dictionary, Iran (2015)

4, 5, 6) Accepted to be published:

) جلد3 مجموعه پژوهش ونگارش علمی(در
 دفاع و استخراج مقاالت، پایان نامه، پروپزال:جلد اول
 مقاالت بین المللی و آی اس آی:جلد دوم
ترویجی و علمی – تخصصی- علمی، پژوهشی- مقاالت علمی:جلد سوم

In press by Iranian Research Institute for Information Science and Technology-IRANDOC (2015)

مقاالت و کنفرانس ها
1.
2.
3.

4.

Published Paper: Iranian Cultural Identity and Literature in the Context of Globalization in Scientific association
journal of Razi University, English Dept., Vol.1, Jan., 2000.
Developing process of teaching in the study of poetry in The Fourth TELLSI Conference issues Teaching &
Learning English Language & Literature, (International conference),Feb. 8&9 2007
Presented Paper: Women in contemporary literature of Iran in The fourth Annual conference of Mumbai University
and collegiate English teachers’ Association on FEMINISM AND LITERATURE 14th-15th Feb., 2007
Participated in St. Mira College for girls, Pune, Department of English, Post Graduate seminar on NEW PERPECTIVE IN
LANGUGE AND LITERATURE TEACHING ,March 7,2008
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5.

Paper: Current Perspectives and Challenges on Developing Speaking Skills of Adult Learners in Schools &
Colleges in Asian Countries, International Conference on English Language Teaching (ICELT),10 to 11 November 2009
, Melaka, Malaysia

6.

Paper: Gender & Family Image in Literature of Medieval Islamic Society With Special Reference to
Shahnameh & One Thousand and One Nights, Gender and the Family: Annual Gender and Medieval Studies
Conference, 7 to 10 January 2010, Birmingham University, United Kingdom

7.

Published & presented Paper: Developing Intercultural Communication in Language Learning & Teaching
through Cross-Cultural Activities in the classroom including problems & solutions, National Conference on ELT:
Language &Culture, Feb. 11&12, 2011, Symbiosis International University, Pune, India.ISBN:978-81-922548-0-7
Published & presented article: Current Issues in Developing Speaking Skills at Language Colleges in
Developing Countries, 4th International Online Language Conference (IOLC 2011) 3 to 4 September 2011 ,Online,
Malaysia
Presented paper: “Applying Effective Communication Strategies for English Teaching Language (ELT)" International
Conference on LANGUAGE AND COMMUNICATION: BARRIERS AND CHALLENGES, 2011, SRM College of
Engineering and Management Lucknow, India

8.

9.

10. Published Research Paper: Feminism as a Contemporary Literary Criticism in Anne Sexton’s Works as a Modern Woman
Writer, Jan.,2012, Contemporary Discourse, International Journal, ISSN 0976-3686
11.

Published paper: “Contemporary Tendencies in Feminist Criticism and Their Reflections on Sylvia Plath’s Poems” in
LITERARY INSIGHT, 2012, refereed international journal, (ISSN 0975-6248), LITERARY INSIGHT has database
collaboration with EBSCO Host, Massachusetts, U.S.A.

12. Published Research Paper in 2012: Feminist Critical Study on Contemporary Women’s Writing and Female Culture with
Special Focus on Sylvia Plath’s Poems, Tjells: An International Journal- English language and literary journal, ISSN 22492151
13. Presented a paper: Impact of globalization on contemporary feminist literature, in Globalization & Literature Seminar,12
Feb.,2012,BMCC college, Pune University
14. Presented and published paper: Conceptualizing E-Moderating Practices in E-Learning Environment, National conference
on Recent trends in management studies & multidisciplinary research, MIT College, Pune University, 9, 10, 11 March,
2012.Published in MAE Business Review journal in July,2012
15. Published Paper: Female Identity & Culture of Modern Women Writers in Feminist Literature with Special Reference to
Anne Sexton, National Conference on English language and Literature: Across cultures. 2&3 April,2012,St.John’s college,
Palayamkottai, India, published in international journal (Tjells),print ISSN:2249-2151, ONLINE ISSN:2249-216x
16. Published Paper: Developing Teaching Processes and Practices in the Study of Poetry at Colleges, in SPARK International
Online eJournal (Bi-annual) ISSN:09757929 & Indexed in Cabells USA online Publication Directory) in August issue
,2012.Published in ELTAI journal
17. Presented and Published Paper: Feminism and Feminine Culture in Modern Writers’ Works in 20th Century with special
Reference to Anne Sexton and Audre Lorde in International Conference On English Literature On “Literary Studies:
Current Trends and Concurrent Challenges” on 21-23 September,2012,India

18. Presented and published paper: Impact of English as a Global Language on Higher Education , International conference
on Education & Globalization, Organized by UNESCO, ISESCO, Science, Research and technology ministry
of Iran,2-3 October,2012,Tehran,Iran

تهران،دانشگاه شهید بهشتی

19. Selected project in Top Cultural Idea Bank ,Science, Research and technology ministry of Iran,October,2012
20. Accepted paper to be published ISI indexed journal: ICALL,October,2012, Dubai, UAE
21. Accepted paper to be published ISI indexed journal: ICODEL, Septmber,2012,Singapopre
22. Accepted paper to be published ISI indexed journal: ICDIPTA,November,2012,Paris,France
23. Accepted paper to be published ISI indexed journal: IC4E, January 19- 20, 2013, Dubai, UAE.
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24. Accepted paper to be published ISI indexed journal: ICLL 2012,Decmber 22-23,202,Kuala Lumpur, Malaysia
25. Presented and published paper: E-Moderating Practices in E-Learning Environment for Higher Education, 3rd Virtual
Conference on Social Media Applications for Business, Learning and Society, 26th October,2012.Singapore

26. Presented paper: Developing Implications and Islamic Doctrine in Higher Education and Possible Solutions: in National
Conference on Islam & Science Education, Shahid Rajaee University,24& 25 Aban,1391(2012)
توسعه مفاهیم و آموزه های اسالمی در آموزش عالی و راهکارهای ممکن) ارائه مقاله
7217  آبان72  و74  دانشگاه شهید رجايي- همایش ملی اسالم وآموزش علوم
27. Published paper: E-Moderating Practices in E-Learning Environment in Higher Education, International Journal
of Innovation in Education (IJIIE) – 2013- VCOBAM: Learning through Social Media, Geneva, Switzerland

28. Accepted Paper to be Published on next issue of Journal of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591, USA (ISI
Indexed): Principles and Practices eLearning Outcome Assessment and Providing Feedback for Higher Education

29.

Presented and published as a selected paper: Opportunities & Challenges for Muslim Women Scholars in Higher
Education(Comparative study of U.S, European, & Some Arab countries with Iran),Tehran University,2012
فرصت ها و چالش ها برای زنان محقق مسلمان در آموزش عالی
 دانشگاه تهران، 7217  آذر72 و77 ، همایش بین المللی نقش زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علم و فناوری

30.

Presented: Opportunities & Challenges of Inter-Disciplinary Research in Iran Higher Education
((فرصتها و چالش ها ی تحقیقات بین رشته ای در آموزش عالی
7217  خرداد7، پنجمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران، دانشگاه تربیت مدرس

31. Done a Group Research project on: Legal System of eLearning Institutions “ Comparative Study of Legal
Rules of ELearning in Iran, France, and England” Iranian Research Institute for Information Science and
Technology-IRANDOC, 2012

32. Published Paper: Recent Trends on Tele-collaborative English Language & Literature Teaching and Learning
in Globalized-Digital Society, International Journal of Innovation in Education (IJIIE) – Special Issue: VCOBAM:
Learning through Social Media, 2012
33. Legal Issues of Intellectual Property Rights and Licensing for e-Learning Content in the United Kingdom in
E-Learning and Digital Media journal, ISSN 2042-7530 , pages 272-277,Volume 11 Number 3 2014 © SYMPOSIUM
JOURNALS Ltd, Oxford, United Kingdom
34. Accepted Paper: Reflection of Fate in Epic Heroes: Beowulf and Rustam, The European Conference Literature and
Librarianship 2014 (LIBEURO2014)17-20 July, 2014, Brighton, University of Sussex, United Kingdom
35. Accepted paper: “E-Moderating Practices in E-Learning Content for ELT” International Journal of e-Education, eBusiness, e-Management and e-Learning (IJEEEE) ISSN 2010-3654, Canada
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36. Presented and published paper: Reflection of Fate in Epic -Mythological Heroes, The European
Conference on Literature and Librarianship 2014, 17-20 July, ISSN: 2188-9678, Brighton, Sussex
University, United Kingdom
37. Presented paper: Feminism and Feminine Culture in Modern Women Writers’ Works with Special Reference
to Lorde , 14th International Language, Literature and Stylistics Symposium; 15-17 OCTOBER 2014 ; Dokuz Eylul
University, İzmir, Turkey
38. Published Paper: Reflection of Fate in Epic -Mythological Heroes: Beowulf and Rustam, International Journal of
Physical and Social Sciences (IJPSS), February Isuuse,2015, ISSN: 2249-5894; Impact factor:3.797, Publish:Feb,2015
39. Published Paper: Reception of Destiny and Death in Beowulf and Esfandiar as Epic Mythic Heroes, International Journal of
Linguistics and Literature ( IJLL ); ISSN(Print): 2319-3956 ; ISSN(Online): 2319-3964 ; Impact Factor(JCC): 2.9819,
Publish: Feb. 2015
40. Published ISI Paper: Feminism and Feminine Culture in Modern Women Writers’ Works: with special
reference to Anne Sexton and Audre Lorde, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014), pp. 199-205. Volume
158, (December,2014) Imprint: ELSEVIER, ISSN: 1877-0428
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.073

زبان ها
)کردی(زبان محلی،) سال اقامت77(هندی،)فرانسه(دارای مدرک دلف،)فارسی(زبان مادری،)انگلیسی(پیشرفته و حرفه ای
English (Professional), Persian (Native), French (DELF-73), Hindi (12-yr student residency), and Kurdish (Local)

عالقمندی ها
Multidisciplinary and interdisciplinary studies, Joining Professional Societies and Editorial board of Journals, Editing and proof
reading high professional research papers, Team work, Group study with professionals and talented post-graduate students,
Keynote Speaker in International conferences, Chairing Conference Panel, Running workshops
Playing piano, Swimming, Walking, Traveling, Visiting new places and people
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