هب انم خالق زیبایی اه
مصاحبه با رسکار خانم رمیم حسابی دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش زبان ا

ن گلیس

ی

ضمن عرض سالم و تشکر از سرکار عالی که قبول زحمت نموده و در مصاحبه ما شرکت کردید .خواهشمندم
خود را معرفی نماید.
متولد  4631از خطه گیالن – شهر رشت – میباشم و اکنون ساکن تهران هستم.

 در چه مقطعی در دانشگاه الزهرا تحصیل نمودید؟ در مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
در سال  4631فارغ التحصیل شدم
 آیا رشته تحصیل شما با فعالیت ها و کار کنونی شما مرتبط می باشد لطفا بیشتر توضیح دهید:
رشته آموزش زبان انگلیسی با فرهنگ غربی آمیخته شده و هر ایرانی که بخواهد وارد این رشته بشود باید
ذهیت فرهنگ ایرانی و اسالمی خود را حفظ کند .با توجه به پیشینه تربیتی خود و سیستم آموزشی
دانشگاه الزهراء بعنوان نماینده فرهنگی ایران وارد عرصه فرهنگی و ورزشی جامعه جهانی شدم .حتی نوع
پوشش خود را با توجه به لباسهای شهرهای مختلف ایران انتخاب می نمودم تا یک الگوی تمام عیار یک
زن ایرانی باشم.
آموزش یک زبان فقط یادگیری زبان مورد نظر نیست و در کنار آن با فرهنگ و مسائل سیاسی و آداب و
رسوم آن زبان نیز آشنا می شویم .دانشجو باید اشراف کامل به فرهنگ کشور خود داشته باشد که بتواند
بعد از دوره تحصیل ،مروج فرهنگ زبانی که آموخته نشود و با این زبان جدید فرهنگ و دین و آئین خود
را ترویج نماید .من با آگاهی کامل به این عرصه قدم گذاشته و بعنوان یک خبرنگار بین المللی در حیطه
ورزش به انجام وظیفه پرداختم.

 آیا روابط اجتماعی و شیوه تدریس در دانشکده در موفقیت های شما موثر بود .لطفا توضیح
می دهید:
متاسفانه اساتید زبان انگلیسی در ایران بعنوان مروج فرهنگ انگلیسی و آمریکایی فعالیت می کنند و در
دوره لیسانس که در دانشگاه دیگری تحصیل می نمودم این مسئله بیشتر مشهود بود ولی در دانشگاه
الزهرا که با نام بانو حضرت فاطمه الزهراء می باشد اساتید در پرورش فرهنگ اسالمی بسیار موثر بودند و
در موفقیت های کنونی من در عرصه فرهنگی موثر ،هرچند که بین جامعه و دانشگاه تعادل برقرار نیست
و در ترویج مقاله نویسی ضعیف می باشد و بعد از فارغ التحصیلی این یک مشکل علمی برای من بود و با
اینکه رزومه بسیار خوبی از نظر تحصیلی و کاری داشتم ،ولی به اندازه کافی مقاله نداشتم.

 در حال حاضر به چه فعالیتی مشغول هستید:
 از سال  31بعنوان مترجم در فدراسیون والیبال ایران شروع بکار نموده و از سال  31تحت عنوان سفیرخبری ایران در آسیا و جهان فعالیت می کنم

 از سال  39عضو کنفدراسیون والیبال آسیا می باشم که عالوه بر ایران باید خبرهای آسیا را به جهانمخابره کنم.
 -بعنوان نماینده رسانه جمهوری اسالمی ایران در تمامی مسابقات والیبال آسیا و جهان فعالیت می نمایم.

 لطفا از افتخارات خود بیشتر توضیح می دهید:
 پژوهشگر برتر سال  31در دانشگاه الزهرا(س) چکیده پایان نامه در ژورنال دانشگاه تربیت مدرس بعنوان چکیده برتر سال  31پذیرفته شد. از موضوع پایان نامه در کنفرانس بین المللی تلسی  Tellsiایالم دفاع کردم چاپ اولین کتاب در سن  43سالگی در موضوع نگارش زبان انگلیسی با مرکز پژوهشهای ناجا در سال  4631تحقیقاتی انجام دادم که نتایج آن در زمینه فعالیت های ناجامورد استفاده قرار گرفته است
 در زمینه ورزش رزمی در شاخه وشو فعالیت می کنم با جهاد دانشگاهی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در تمامی مقاطع تحصیلی فعالیت می کردم که باعثدرآمد زایی و جذب سرمایه برای این مرکز شد
 از سال  93تا  31بعنوان سوپروایزر دپارتمان زبان و مرکز آموزش های بنیاد شهید استان گیالن فعالیتمی کردم

