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رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه الزهرا
دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق تحصیلی
●
●
●

دکتری ،آموزش زبان دوم ،دانشگاه اتاوا ،کانادا4333 ،
کارشناسی ارشد ،زبانشناسی و آموزش زبان دوم ،دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ،النگ بیچ ،آمریکا4331 ،
کارشناسی ،زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه شیراز4333 ،

زمینههای تدریس و پژوهش
● دیدگاههای تعلیم و تربیت اسالمی در آموزش زبان دوم
● جامعهشناسی زبان و نقد امپریالیسم زبانی
● روش تحقیق تطبیقی کیفی و قرآنی
● سوادآموزی با الهام از متون قرآنی ،احادیث و ادبیات فارسی و تطبیقی انگلیسی
● نقد روشهای تدریس زبان در ایران و جهان (کودکان و بزرگساالن)
● تهیه و تدوین مطالب درسی آموزش زبان انگلیسی با نگرش اسالمی -ایرانی
● تهیه و تدوین مطالب درسی آموزش زبان انگلیسی با استفاده از متون دفاع مقدس
● خواندن و نگارش نقادانه
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سوابق فعالیتهای علمی و آموزشی
● دبیر علمی همایش بینالمللی «گفتگو هاست در این راه» ،مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی4391،
● دبیر علمی همایش بینالمللی «چشمۀ حکمت» ،مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی4394 ،
● رئیس کمیتۀ علوم انسانی مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی 4319 ،تا کنون
● دبیر علمی برنامۀ «سیمرغ» مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی 4319 ،تا کنون
● مسئول دروس زبان عمومی دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهراء (س) 4311 ،تا 4391
● راهنما ،مشاور ،و داور بیش از  31پایاننامه و رساله در دانشگاههای الزهراء (س) ،تهران ،عالمه طباطبایی ،مازندران
و تربیت مدرس 4333 ،تا کنون
● طراح سؤاالت آزمون پذیرش دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه
الزهراء (س) 4311 ،تاکنون
● دبیر علمی همایش بینالمللی «اسرار دانش» ،مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی4391 ،
● استاد مدعو دانشگاه ادیان و مذاهب قم 4311 ،تا 4391
● عضو کمیتۀ علمی اولین همایش بینالمللی آموزش زبان انگلیسی در جهان اسالم4319 ،
● عضو کمیتۀ علمی هشتمین همایش انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (4319 ،)TELLSI
● مشاور علمی همایش بینالمللی «امپریالیسم علمی» ،مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی4319 ،
● طراح و مجری درس «روش تحقیق کیفی» دورۀ کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشکدۀ ادبیات ،زبانها
و تاریخ دانشگاه الزهراء (س)4319 ،
● دبیر همایش بینالمللی «جوامع یادگیرنده» ،مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی4311 ،
● طراح و مجری درس «روش تحقیق کیفی» در دورۀ دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و
تاریخ دانشگاه الزهراء (س)4311 ،
● طراح سؤاالت زبان انگلیسی آزمون پذیرش دانشجوی دکتری رشتههای هنر ،روانشناسی و تاریخ ،دانشکدۀ
ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهراء (س) 4339 ،تا 4311
● مسئول تدوین برنامههای آموزشی دروس اینترنتی زبان انگلیسی دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری 4311 ،تا 4311
● مسئول تدوین برنامۀ آموزشی ،تربیت معلم ،اجرا و ارزشیابی دروس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی دانشکده
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 4314 ،تا 4311
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سوابق فعالیتهای فرهنگی و اجرایی
● عضو کمیتۀ مشترک همکاری جمهوری اسالمی ایران و مالزی (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) 4394 ،تا کنون
● رئیس دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهراء (س) 4394 ،تا کنون
●

مدیر مسئول مجلۀ علمی پژوهشی تخصصی زبان پژوهی دانشگاه الزهراء (س) 4311 ،تا کنون

●

مدیر مسئول مجلۀ علمی تاریخ اسالم دانشگاه الزهراء (س) 4311 ،تا 4394

●

مدیر مسئول مجلۀ علمی تاریخنگاری و تاریخنگری دانشگاه الزهراء (س) 4311 ،تا 4394

●

مشاور فرهنگی سازمان بینالمللی  Multiversityدر امور خاورمیانه و جوانان 4313 ،تا کنون

●

نمایندۀ گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 4313 ،تا 4391

● معاون گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهراء (س) 4391 ،تا
4319
● مشاور امور فرهنگی بینالمللی دانشگاه ادیان و مذاهب قم 4311 ،تا 4391
● مشاور امور فرهنگی بینالمللی دانشگاه هنر اسالمی قم 4311 ،تا 4391
●

مدیر پژوهشی دانشکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشگاه الزهراء(س) 4313 ،تا 4391

●

مسئول تدوین برنامههای آموزشی دروس زبان انگلیسی مجتمع فرهنگی-آموزشی روزبه 4339 ،تا 4391

●

مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء (س) 4313 ،تا 4311
معاون آموزشی دانشگاه الزهراء (س) 4339 ،تا 4331
معاون پژوهشی دانشگاه مازندران 4331 ،تا4331
مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه مازندران 4331 ،تا4331
عضو مؤسس مدرسه امام خمینی  ،سفارت جمهوری اسالمی ایران ،اوتاوا ،کانادا 4333 ،تا 4319
مدیر گروه علوم تربیتی ،دانشکده فنی ،دانشگاه مازندران 4313 ،تا4311
رئیس کتاب خانه دانشکده فنی ،دانشگاه مازندران 4313 ،تا4313
مسؤل آموزش زبان تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشگاه مازندران 4313 ،تا4313
مسؤل آموزش زبان تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران 4311 ،تا4311

●
●
●
●
●
●
●
●
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 پژوهشی و آموزشی،آثار علمی
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عناوین برخی پایاننامههای راهنمایی یا مشاوره شده
استعمارزدایی از آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر مبنای تعلیم و تربیت اسالمی – ایرانی
اسالمی در محتوای زبان انگلیسی دانشگاهی-بررسی تاثیر قصه های بومی ایرانی
 تاریخی، تحلیل محتوای اجتماعی:سازگارسازی پویانمایی ها(شکرست ان ) برای یادگیرنده های جوان زبان انگلیسی
تهیه و تدوین متون و مطالب آموزش زبان انگلیسی با محوریت زبان مقاومت برگرفته از ادبیات پایداری جهان
استفاده از سبک زندگی قرآنی برای تدوین مطالب درسی زبان انگلیسی


PhD Dissertation (October 2014): From Roots to Routs: Enacting Self-Identity
Pedagogy in English Language Classrooms, Advisers: Dr. Sue-san Ghahremani
Ghajar, Dr. Soheila Salahimoghaddam, Dr. Fatemeh Janahmadi



Adapting Iranian Animations for EFL Young Learners: A Social, Historical
Critical Context Analysis
 A Case Study of the “Hidden Curriculum” of Prevalent Commercial ELT
Coursebooks in Dezful following the Imposed War
 A Microethnographic Study on Dialogic Selfhood Writing Construction: Medical
Students Transform English Language Practices
 A Qualitative Study of How Medical Students Perceive Language in Medical ESP
Contexts
 An Ethnographic Study of Social and Cultural Diversity in Two EFL High School
Communities: Spoken and Written Language In and Out of Language Classrooms
 A Search of Medical Culture Unveiling Through Moving English Stories in ESP

01

 فرهنگی و اجرایی، پژوهشی،سوسن قهرمانی قاجار؛ سوابق آموزشی

Learning Communities and Hospital Ward Standings
 Living in EFL Literacy Circles: A Naturalistic Study into the Process of Creating
Learning Environments Through the Opening of ‘Abundance’
 An Ethnographic Study of Teacher/Learner Dialogic Language Practices in EFL
Engineering Writing Classrooms
 Iranian Readers Co-Authoring English Stories with Literary English Writers
 A Narrative Comparative Inquiry on EFL Teachers’ Perception about Language
Knowledge
 Ethnographic Study of How Iranian Teachers/Learners Perceive in/Visible
Meanings in EFL Material
 Constructing a Caring Relationship: Teacher Feed Back and Revision Cycles
 Learning Societies vs. Institutionalized Contexts
 The Power of Critical Literacy in Mentoring
 Movie Generated EFL Writing through Visual Literacy
 A Critical Approach to Literacy Practices
 Reading from a Critical Pedagogical Perspective
 A Whole Language View of Iranian High School EFL Reading

00

سوسن قهرمانی قاجار؛ سوابق آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجرایی

 Using Peer Response Groups in L2 Writing Instruction
 Critical Pedagogy and EFL Dialogue Journal Writing
 Complexity Theory and Process Paradigm in EFL Syllabus Design
 Learning Communities in Critical Classrooms
 A Critical Study of EFL Spoken Grammar
 A Study of Literacy Events through Teaching for Understanding
 Study on Language De-socialization

 تأثیر روزانهنویسی گفتگوی شفاهی بر توانش ارتباطی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
 تحلیل محتوای مقایسهای از کتابهای آموزش زبان انگلیسی :اقتباس از سبک زندگی متداول ایرانی در
عصر حاضر
 مطالعۀ کیفی عملیکردن گرامر یا گرامریکردن در خواندن بافتها و متنهای دانشگاهی انگلیسی به
عنوان زبان خارجی
 مطالعۀ کیفی مواد آموزشی فراگیران زبان انگلیسی در متن و به عنوان متن :گروهی از دختران جوان ایرانی
 مطالعۀ نگارش شعر در آموزش زبان انگلیسی :بررسی چگونگی دریافت نقش نظارهگر توسط زبانآموزان
 مطالعۀ کیفی چگونگی خلق نوشتار و ایجاد حق نگارش در کالسهای نگارش دانشجویان ایرانی ادبیات
انگلیسی
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سوسن قهرمانی قاجار؛ سوابق آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجرایی

 بررسی قوم نگارانه مقایسهای چگونگی بینش معلمان و زبانآموزان زبان انگلیسی در مورد مقولۀ برقراری
ارتباط در محیطهای آموزش ارتباطی
 مطالعۀ قوم نگارانۀ سواد نقادانه/کارکردی :خواندن گفتگویی /تکگویی در رشتۀ زبان انگلیسی در دو
دانشگاه ایران
 مطالعۀ کیفی چگونگی درک فراگیران زبان از مالکیت زبان و تلفظ
 نقش روابط عاطفی در کاربرد اظهارنظر کتبی استاد زبان انگلیسی در فرآیند بازبینی متن
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