
 به نام خدا

 :مشخصات فردی

 زینب بهمن: نام و نام خانوادگی

 6/0661/ 01تهران،  : تولد

 اسالم/ ایرانی: دین/ملیت

 99111116،   11011009616: تلفن تماس

 z.bahman10662@gmail.com: ایمیل

 

 :سوابق تحصیلی

 کارشناس زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه عالمه طباطبایی

 اه شهید بهشتیایران شناسی گرایش عمومی از دانشگکارشناسی ارشد 

 

 

 :توانایی ها،دوره های گذارنده و مدارک اخذ شده

 دانش آموخته و دارای مدرک ویراستاری از باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 

  دانش آموخته دوره هایp4c  (فلسفه برای کودکان )خانم فرزانه شهرتاش 

  انتخاب استاد سید رضا میر قاسمیدانش آموخته دوره تئوری 

  موسسه زنگوله استاد سجاد تنها"  آموزش دستگاههای موسیقی ایرانی به کودکان"هنر آموخته 

 دانش آموخته طب سنتی و دارای مدرک طب سنتی از مرکز تحقیقات حجامت ایران 

 هنر آموخته دوره خیاطی با متد مولر 

 قاف"ارزیابی و توانبخشی از موسسه تعلیم و تربیت ، دارای گواهینامه اختالالت یادگیری، تشخیص" 

  دانش آموخته دوره دوبله و گویندگی خانم مریم شیرزاد 

 

 

   

 :سوابق کاری

 دانشگاه عالمه طباطبایی و چند شماره نشریه " سوفیا"چند شماره مجله تخصصی ادبیات و فلسفه  یویراستار

 .و  اداره تشخیص مصلحت نظام" حج و زیارت"سازمان 

  سال 6در سمت دستیار معلم به مدت  0تدریس ادبیات در دبیرستان فرهنگ منطقه 

 سال 0به مدت  6قه تدریس ادبیات پایه چهارم در دبستان  دخترانه ستوده منط 

  سال 0به مدت  0تدریس ادبیات و درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم در دبیرستان مهراندخت منطقه 

  به روش خالق و استفاده همزمان از متد  تدریس ادبیات و شاهنامه p4c 6مفید منطقه در پایه دوم در دبستان پسرانه 

 سال 6به مدت 

 اهنامه پایه پنجم در دبستان سارا منطقه سهتدریس ادبیات و قصه های ش 

  ندریسp4c(آموزش فلسفه و تفکر )  8به کودکان در دو مرکز پیش دبستانی رویای آسمان و گل های خندان منطقه 

 سال دوبه مدت 

 تدریس شاهنامه به بزرگساالن به مدت سه سال در سرای محله نارمک 



  سال دوبه مدت  6در دبیرستان دخترانه مفید منطقه و هشتم  تدریس ادبیات پایه هفتم 

 همکاری با کلینیک طب سنتی اسرا در سمت دستیار پزشک به مدت سه سال 

  فرانش"برگزاری دوره آموزش آنالین فن بیان و تولید پادکست و ارایه آن در سایت" 

 و شرح قصه های شاهنامه به  در حوزه خوانش صحیح متن شاهنامه)تولید پادکست های صوتی تبلیغاتی و آموزشی

 (زبان ساده

 

 


