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:و در حال اجرا پژوهشهاي انجام شده  

همکار اصلی طرح. 1388. مطالعه ملی دیدگاه فرهنگیان در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان  

ن پرورش فکري کودکان و شناخت راههاي افزایش جذب نوجوانان به مراکز فرهنگی هنري کانو
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:سوابق تدریس در دانشگاه  

 

 از سال بخش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رودهن، خارجی،زبان هاي دانشکده زبان فارسی و 

تا کنون- 1387  

 

از سال ، بخش زبان انگلیسی ، دانشگاه آزاد شاخه تهران جنوب دانشکده زبان فارسی و زبان هاي خارجی 

تا کنون 1387  

 

1387شهید رجایی در سال تربیت معلم دانشگاه   


