حسین میهمی

ب) سوابق آموزشی
سال خاتمه

سال شروع

نمره پایاننامه

معدل کل

نام دانشگاه

 گرایش-رشته

مقطع تحصیلی

2831

2877

-

28.71

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی

2831

2831

23.11

23.22

علامه طباطبایی تهران

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

2837

2831

-

تا27.71

دانشگاه شیراز

آموزش زبان انگلیسی

دکتری تخصصی

اکنون

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی و خارجی: سوابق پژوهشی.ب
نویسندگان

سال

نمایه

ردیف عنوان مقاله

انتشار
رحمان صحراگرد

1122

ISI
(JCR)

1122

ISC

حسین میهمی
رحمان صحراگرد
حسین میهمی
حسین میهمی

1122

 رزمجو.سید آیت ا
ناصر رشیدی

A diachronic study of the research articles in applied linguistics journals.

2

An Investigation into Research Methodology and Research Orientation
of the Studies Published in Teaching Persian to Speakers of Other
Languages
Springer An Emic Perspective toward Challenges and Solutions of Self- and PeerIndex
assessment in Writing Courses

1

1122

ISI

Hidden Curriculum: Cultural analysis of the ELT textbooks in the ELT
books of inner, outer and expanding circle countries

1

1122

ISI

TEFL Holder and Non-TEFL Holder Teachers’ Perceptions on the
Relationship between SLA Research and Language Pedagogy

1

1122

Scopus

Revisiting the Topical Knowledge of Iranian ESP Learners in
Reading Comprehension: Text Types and Question Types

2

1122

ISC

Verbal Abuse among Iranian High School Students
Impact of Intimacy, Social Class and Social Power

8

حسین میهمی
امیر زند مقدم
حسین میهمی
معصومه استاجی
حسین میهمی
حسین میهمی

8

1

رحمان صحراگرد
فاطمه حسینی
حسین میهمی

1121

ISI

1121

Scopus

1121

MLA

Languaging and Writing Skill: The Effect of Collaborative Writing on
EFL Students’ Writing Performance.

21

1121

-علمی

E-mail Platform and its Effects on Providing Corrective Feedback to
EFL Students.

22

Bringing TTS Software into the Classroom: The Effect of Using Text to
Speech Software in Teaching Reading Features.

21

Correct I or I Do Not Correct Myself: The Effect of Corrective
Feedback on Iranian EFL students’ Writing Performance.

28

مبین خانلرزاده
زری سعیدی
حسین میهمی
محمد خطیب
حسین میهمی
زری سعیدی
حسین میهمی

پژوهشی

Pragmatic content in global and local ELT textbooks: A Micro analysis
Study

7

E-portfolio as a Corrective Platform and EFL Students’
Overall/Componential Writing Performance.

3

فاطمه حسینی
حسین میهمی

1121

Scopus

1121

-علمی

فاطمه حسینی
حسین میهمی
فاطمه حسینی

ترویجی

 مقالات ارایه شده در کنفرانسهای ملی و بینالمللی: کنفرانسها.پ
مکان
دانشگاه تهران
دانشگاه کردستان

دانشگاه علامه

سال

ردیف

The Practical Side of Language Teaching
)(بین المللی

2

1122 An Exploratory look at the Relationship
of Meta-cognition…

International Conference on Applied
Linguistics
)(بین المللی

1

1122

 طبقه اجتماعی و،بررسی نقش مؤلفههای صمیمیت

)خشونت کلامی (ملی

8

)کنگره ملی آموزش عالی ایران (ملی

1

...قدرت اجتماعی در ایجاد خشونت کلامی
1122

 حلقه گم شده ی آمو ز ش عالی در ا:آمو ز ش تفکر

مدرس
کتابخانه ملی ایران

عنوان کنفرانس

1122 An Emic Perspective toward…

طباطبایی تهران
دانشگاه تربیت

عنوان مقاله

یرا ن
1122

آموزش راهکاری موثر در بهبود تفکر ئر آموزش عالی

)پیشگامان پیشرفت (ملی

1

1122

آینده پژوهی آموزش تفکر در آموزش عالی ایران

)آینده پژوهی آموزش عالی ایران (ملی

2

)(تهران
دانشگاه بین المللی
)امام خمینی (ره
قزوین
دانشگاه تهران

1122 Utilizing E-portfolio at Different
Language Proficiency Levels …

3rd International Conference on Research
Studies in Applied Linguistics
)(بین المللی

2

8

7

TELLSI 13
(بین المللی)

3

21

1121 Pragmatic Content Occurrence in ELT...

دانشگاه لرستان

1121 TEFL Holder and Non-TEFL Holder
…Teachers’ Perceptions

دانشگاه سبزوار

The First Conference on Challenges in
Foreign Language Teaching in Iran
(ملی)

…Collaboration before Creation: The

Alzahra First Conference on Applied
Linguistics
(ملی)

22

TELLSI12
(بین المللی)

21

کنفرانس زبانشناسی ایران

دانشگاه الزهرا

1121

دانشگاه سیستان و

1121 E-portfolio as a Corrective Platform

بلوچستان
دانشگاه علامه

… 1121 A Real Ladies First Language

طباطبایی تهران

(بین المللی)
28

Issues in Language Teaching
(ملی)

…1121 Email Assisted Writing Class

دانشگاه تهران

21

2end International Conference on
Research Studies in Applied Linguistics
(بین المللی)

…1121 Languaging and Writing Skill

دانشگاه تهران

سوابق فعالیت های آموزشی و پژوهشی
ردیف

.2

نام درس

زمان تدریس

مقطع

نوشتارپیشرفته /مقاله نویسی

2831.2831

کارشناسی

.1

Summit
Pre-IELTS
IELTS Writing

.8

American English File

2831 .2831

پیشرفته

2832.31

پیشرفته

نام موسسه یا دانشگاه

موسسه زبان شریف تهران( .جهاد
دانشگاهی)
موسسه زبان شریف تهران( .جهاد
دانشگاهی)
مرکز زبان دانشگاه بین المللی امام
خمینی (ره) قزوین

.1

پژوهشگر بنیاد ملی نخبگان فارس

2831

-

.1

Top notch

2831

پیشرفته

آموزشگاه زبان دانشگاه شیراز

.2

نوشتارپیشرفته

2831

پیشرفته

دانشگاه شیراز

-

رتبه های کسب شده در کنکورهای سراسری
نام کنکور

زمان

مقطع

رتبه

ردیف

کنکور سراسری کارشناسی

2877

کارشناسی

111

.1

کنکور سراسری کارشناسی ارشد

.2831

کارشناسی ارشد

88

.8

کنکور سراسری دکتری

2831

دکتری

81

.2

3

4

