باسمه تعالی
رزومه کاری ،دکتر مهرداد امیری
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،پژوهشي و فناوری کشور

دکترای مدیریت فن آوری اطالعات از دانشگاه Twenteهلند  ،دکترای زبان انگلیسي از ایران :،کارشناس برنامه های فرهنگي  ،روانشناسي
اجتماعي و مدیریتي تلویزیون ،مشاور ارشد مدیریت بحران منابع انساني در وزارت نفت ،مشاورصدا وسیما ،مشاور آموزش و پرورش ،مولف
بیش از  70جلد کتاب و مقاله علمي ،مدرس دوره های شناخت انواع هوش ،مدیریت منابع انساني ،زبان انگلیسي ،روش تحقیق ،مقاله نویسي
 ، ISIشناخت و کنترل هوش هیجاني ،تفکر انتفادی و تفکر خالق

/ m.amiri@srbiau.ac.ir

Emails: mehrdadenglish@gmail.com

سوابق تحصیالت دانشگاهی
 دکتری آموزش زبان انگلیسی
 دکتری در رشته "مدیریت فن آوری اطالعات " از دانشگاه  TWENTEکشور هلند.
 کارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسي از دانشگاه عالمه طباطبائي تهران
 کارشناسي آموزش زبان انگلیسي از دانشگاه شیراز
سوابق شغلی ،آموزشی وپژوهشی:
تدریس دردانشگاه ها و مراکز آموزشي ،انتشاراتي گوناگون با عنوان مدرس ،مترجم یا مدیر گروه :
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي -دانشگاه لولئو کشور سوئد ،واحد بین الملل دانشگاه پیام نور در قشم -دانشکده روابط بین الملل وزارت
خارجه -مقطع کارشناسي ارشد آموزش زبان انگلسیي دردانشگاه آزاد اسالمي -بنیاد قلم چي -موسسه مشاوران آموزش -موسسه علوی-
انتشارات همگامان ،دبیرستان عالمه حلي -بنیاد ایران شناسي -وزارت تعاون-دانشکده حفاظت و اطالعات ارتش ( فارابي)-وزارت آموزش و
پرورش -دانشگاه پیام نور -دانشگاه جامع علمي  ،کاربردی -دانشگاه آزاد اسالمي واخدهای الکترونیک ،دماوند ،تهران غرب ،تهران جنوب و
شهر ری  ،دانشگاه شهید رجایي ،سازمان تبلیغات اسالمي  ،مرکز معماری ایران -مرکز تحقیق و توسعه صنعت ساختمان -نشر پوران
پژوهش -نشر گنج هنر و مرکز تحقیقات زبان های خارجي.
 بیش از  52سال تدریس در مقاطع دانشگاهي ،کارشناسي ارشد و دکترا
 نویسنده بیش از  00عنوان کتاب کنکور ،درسي دانشگاهي و علمي
 نویسنده بیش از  50مقاله علمي ،پژوهشي و دانشگاهي
 ترجمه بیش از  52اثر پرفروش
 استاد مدعوو :در دانشگاه لولئو کشور سوئد ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي ،دانشگاه آزاد اسالمي
 سخنران مدعوو :در مراکز علمي در کشورهای کانادا ،ژاپن ،اسپانیا ،هلند ،مالزی ،تایوان  ،کرواسي ،و ایتالیا
 محق برتر آموزشي در جشنواره علمي آموزش و پرورش

بنیان گذار مرکز تحقیقات زبان های خارجي

