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 -4آشنایی با زبان های خارجی :
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ENGLISH

LISTENING
خوب

SPEAKING
خوب

READING
عالی

WRITING
عالی

TRANSLATE
عالی

العربیه

عالی

خوب

عالی

خوب

عالی

•

در حال گذراندن دوره  IELTSمی باشم.
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مبانی کامپیوتر ،ویندوز و اینترنت

✓

Word

✓

Excel

✓

Power point
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 -6دورههای آموزشی :
نام دوره

مدت برگزاری

نهاد برگزار کننده
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فن ترجمه
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جهاد دانشگاهی

بله
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همایشهای متعدد
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بله
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مبانی احیاء تفکر دینی در نگرش اقبال الهوری با تاکید بر تفسیر استاد مطهری
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معارف اسالمی

ارائه مقاله در نوزدهمین همایش ملی صدرا با عنوان معنی زندگی از دیدگاه ابن سینا و مالصدرا

فلسفه اسالمی

بررسی مسأله وحدت وجود و مبانی آن در آثار ابن عربی

عرفان اسالمی

مقاله مسأله شر

معارف اسالمی

بررسی نظریه وحدت وجود و مبانی آن از نظر جالل الدین رومی

عرفان اسالمی

ارائه مقاله در کنفرانس IJAS Conference Florence 2012 Jun 19-22,2012

علوم اجتماعی

The contrast of traditional and modern marriages: theoretical and
practical aspects in Iran

علوم اجتماعی
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فعالیت در امور اداری و اجرایی موسسه آموزش عالی آل طه)1395( .

•

مسئول دفتر فرماندهی پشتیبانی مرکز قرارگاه خاتم االنبیاء(ص))1393( .

•

فعالیت در بخش اداری و همچنین در حوزه حقوقی ،مالی و حسابرسی فرماندهی پشتیبانی مرکز
قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران)1394( .

•

تدریس در مدارس امام صادق(ع) (شهرک محالتی) ،پیام امیر (نیاوران) ،سرایدانش (سعادت آباد)

•

همکاری با کانون فرهنگی آموزش (قلمچی).

•

تدریس در موسسات علمی-آموزشی آزاد.

•

همکاری در برگزاری پایگاههای تابستانی مدارس.

 -9وضعیت خانواده
پدر

دکتر حسینعلی ترکمانی ،عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا؛ رشته علوم قرآن و حدیث.

مادر

دکتر فرشته ندری ابیانه ،عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا؛ رشته عرفان اسالمی.

همسر فاطمه بیاتی ،دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران شمال).
آدرس محل سکونت:
داراباد ،کوچه محمود قیدی ،پالک  ،2واحد  .12کد پستی 1956944633
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