رزومه علمی ،آموزشی و اداری
 .1اطالعات شخصى
نام و نامخانوادگى  :حسنی حسینی
گروه آموزشى  :زبان انگليسي
آدرس محل كار:

مرتبه علمى  :استادیار

خراسان رضوي – مشهد -قاسم آباد -شریعتي  -60موسسه آموزش عالي تابران

پست الكترونيكhosna_h_m@yahoo.com :

 .2تحصیالت
تحصیالت

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

سال

كارشناسي

دبيري زبان انگليسي

دانشگاه آزاد اسالمي تربت حيدریه

ایران

1373

كارشناسى ارشد

آموزش زبان انگليسي

دانشگاه آزاد اسالمي گرمسار

ایران

1375

دكتراي تخصصي

آموزش زبان انگليسي

دانشگاه فردوسي مشهد – واحد بين الملل

ایران

1396

 .3انتشارات
مقاله هاي علمي
نام مقاله
Integrating assessment and instruction:Dynamc
assessment and its criticism examine
’The effect of portfolio assessment on EFL learners
reading comprehension and motivation
طراحي و اعتبار سنجي پرسشنامه محيط یادگيري انگليسي از منظر سازه گرایي

نام نشریه
Advanced Education
English Language teaching

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه

انتقادي-
 The Impact of coordinate Bilingualism on Recallingچاپ در مجله رشد و آموزش زبان انگليسي
the vocabulary of EFL
The EFL canstructivist classroom Constructivist
ارائه مقاله در مالزي وچاب درمجله
Strategies and EFL learners' Motivation: a Hybrid
Design

Teachers as Intellectuals: A critical analysis of
)Vogotsky’s Zone of Proximal Development (ZPD
)and Krashen’s comprehensible input (i+1

Proceedings of the 3rd
International Language
learning conference

 Stance and Culture: A comparative study of Englishپذیرش طرح پزوهش دكتراي تخصصي در
and Persian authorial stance in applied linguistics
دانشگاه لنكستر انگلستان
research articles
 The power of vocabulary breadth and depth asپذیرش چكيده مقاله در همایش جامعه شناسي
predictors of reading comprehension: The case of
در لنكستر
Iranian EFL university students.

 .4سوابق اجرايی
سازمان محل اشتغال

عنوان پست
عضو هيات موسس

موسسه أموزش عالي تابران

عضو هيات علمي

دانشگاه آزاد قوچانو موسسه أموزش عالي تابران

مدیر گروه مترجمي و آموزش زبان انگليسي

دانشگاه آزاد قوچان

مدیر گروه مترجمي و آموزش زبان انگليسي

موسسه آموزش عالي تابران

عضو كميسيون موارد خاص آموزشي

دانشگاه آزاد قوچان

عضو شوراي آموزشي

دانشگاه آزاد قوچان

عضو كميته جذب هيات علمي

موسسه آموزش عالي تابران

عضو شوراي آموزشي

موسسه آموزش عالي تابران

عضو كميته انظباطي

موسسه آموزش عالي تابران

عضو كمييسيون موارد خاص آموزشي

موسسه آموزش عالي تابران

عضوو كميته اجرایي و علمي همایش یازدهمين همایش بين المللي تلسوي -(TELLSIداوري علمي  20مقوالوه در یوازدهمين هموایش بين المللي موسسه آموزش عالي تابران
تلسي سال 1392

 .5كارگاه ها و دوره ها:

تاریخ

عنوان فعاليت
كارگاه آموزشي بررسي نحوه عملكرد كميسيون موارد خاص آموزشي(مسایل آموزشي دانشگاه وسنجش و نظارت بررسي آئين نامه و مسائل كميسيون موارد خاص آموزشي )

انجام
1387

كارگاه اخالق حرفه اي
كاركاه آموزش زبان با رویكرد تعاملي
-كارگاه ارزشيابي ترجمه

1394
1391
1393

-كارگاه آموزشي كار آفریني

1388

-كارگاه آموزشي روش تحقيق در علوم انساني

1389

-كارگاه آموزشي الگوي یادگيري گروهي

1387

-دوره آموزشي آشنایي با كتابخانه دیجيتال دانشگاه آزاد اسالمي

1388

-دوره آموزشي ایجاد وبالگ

1388

