
  شناسنامه علميشناسنامه علمي

  آموزشي، پژوهشي و اجراييآموزشي، پژوهشي و اجرايي

  5050//5050//6262تاريخ : تاريخ : 
  نام و نام خانوادگي:  گیتا اتفاقنام و نام خانوادگي:  گیتا اتفاق

  

 

 

 

 

 مشخصات فرديمشخصات فردي  --11

                                                                        اتفاقاتفاقنام خانوادگي : نام خانوادگي :                                     گیتا    گیتا    نام : نام : 

            8484//5252//6565تاريخ تولد:تاريخ تولد:

 g.etteffagh@yahoo.comپست الكترونیكي : پست الكترونیكي :           
 

  

  

 تحصیالت دانشگاهي تحصیالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

یلي و یلي و مقطع تحصمقطع تحص

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصیلمحل تحصیل  رشته تحصیليرشته تحصیلي

  27362736  دانشگاه آزاد همداندانشگاه آزاد همدان  مترجمي زبان انگلیسيمترجمي زبان انگلیسي  کارشناسيکارشناسي

های های فرهنگ و زبانفرهنگ و زبان  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  باستانيباستاني
پژوهشگاه علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني 

و مطالعات فرهنگي و مطالعات فرهنگي 

  تهرانتهران

27452745  

  ""2626يسن يسن ""دعای فرورانه دعای فرورانه بررسي بررسي   عنوان پايان نامه دوره کارشناسي ارشد :عنوان پايان نامه دوره کارشناسي ارشد :

  
  

  

  التحصیليالتحصیليکسب شده پس از فارغکسب شده پس از فارغ  / امتیازات/ امتیازاترتبه علميرتبه علمي  

  از مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه 45-55کسب مقام مدرس نمونه در سال تحصیلي 

  عالي عمران و توسعه شاز مؤسسه آموز 55-52کسب مقام مدرس نمونه در سال تحصیلي 
  

  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  

   ها :ها :ا دانشگاها دانشگاهببهمکاري آموزشي همکاري آموزشي  

  سسه آموزش عالي عمران و توسعه از سال در مؤ " زبان پیش، عمومي و تخصصي"تدريس واحدهای
 تاکنون 2740

  2743سسه آموزش عالي گنجنامه از سال در مؤ " زبان پیش، عمومي و تخصصي "تدريس واحدهای 
 تاکنون 

  تاکنون  2745لوند از سال سسه آموزش عالي ادر مؤ " زبان پیش و عمومي "تدريس واحدهای 

 

mailto:g.etteffagh@yahoo.com


  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

  5050//5050//6262  تاريخ :تاريخ :
  نام و نام خانوادگي: گیتا اتفاقنام و نام خانوادگي: گیتا اتفاق

  

 

 

 

   2756آموزش عالي جهاد دانشگاهي از سال  مؤسسه در " زبان پیش و عمومي "تدريس واحدهای 
 تاکنون 

  2757سسه آموزش عالي هگمتانه از سال در مؤ " زبان پیش، عمومي وتخصصي "تدريس واحدهای 
 تاکنون

  در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهار از سال  " زبان پیش ، عمومي و تخصصي "تدريس واحدهای
  2745تا  2742

 
   و غیر دولتيو غیر دولتي  ييها و مراکز دولتها و مراکز دولتسازمانسازمانهمکاري آموزشي با همکاري آموزشي با::  

   در آموزشگاه دخترانه زبان فرزانه همداندر آموزشگاه دخترانه زبان فرزانه همدان  27332733تا تا   27362736تدريس زبان انگلیسي از سال تدريس زبان انگلیسي از سال  

   همدانهمدان  تاکنون در آموزشگاه زبان انگلیسي شكوهتاکنون در آموزشگاه زبان انگلیسي شكوه  27462746تدريس زبان انگلیسي از سال تدريس زبان انگلیسي از سال  

  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44
 

  مقاله علميمقاله علمي  

در نشريه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در نشريه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي   ""میترائیسممیترائیسم""ای تحت عنوان ای تحت عنوان چاپ مقالهچاپ مقاله  

  27342734تهران تابستان تهران تابستان 

  ""تحوالت گويشي شهر همدانتحوالت گويشي شهر همدان""همكاری با سازمان میراث فرهنگي همدان در پژوهشي با عنوان همكاری با سازمان میراث فرهنگي همدان در پژوهشي با عنوان   

  27402740تابستان تابستان 

  

  هاي آموزشي گذرانده شدههاي آموزشي گذرانده شدهدورهدورههاي نرم افزاري/ هاي نرم افزاري/ مهارتمهارت  --55
  

  کارگاه آموزشي"T.T.C"  ساعت 22هر يک به مدت  57و  47در آموزشگاه زبان شكوه تابستان 

  2756سینا تابستان در دانشگاه بوعلي "طرح ضیافت"دوره آموزشي 

  در مؤسسه  "تدوين و چاپ مقاالت علميهای پژوهشي و روش انجام پروژه"کارگاه آموزشي
 68/57/55و  67ساعت در تاريخ  2ي عمران و توسعه به مدت آموزش عال

  در مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه به  "آشنايي عمومي با نانو تكنولوژی"کارگاه آموزشي
 62/55/52ساعت در تاريخ  7مدت 

  ساعت در مؤسسه آموزش  4به مدت  "دهي منابع الكترونیكيهای سازمانروش"کارگاه آموزشي
 75/52/58و  65و توسعه در تاريخ  عالي عمران

 
 
 

 


