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 بیوگرافی شغلی و تحصیلی محمد صادق پولادتن

 مشخصات فردی:

 نام خانوادگی: پولادتن

 نام: محمد صادق

 5631تاریخ تولد: 

 محل تولد: بوشهر

 روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارشناس امور بین المللشغل: 

 محل سکونت: بوشهر 

 90577761590تلفن: 

 msadegh86@yahoo.comپست الکترونیک: 

 

 سوابق تحصیلی:

 5095شد زبانشناسی همگانی کارشناسی ار 5

 5611کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی  9

 5619دیپلم ریاضی و فیزیک  6
 

 سوابق اجرایی:

  5600کارشناس امور بین الملل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال  5

  5095از سال  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارگروه ترجمان دانش معاونت تحقیقات و فن آوریعضو  9

 1041تا  69بوشهر از سال  یالملل دانشگاه علوم پزشک نیو ب یروابط عموم تیریمد یاتیبرنامه عمل شیمسئول پا 6

 1041تا  69بوشهر از سال  یالملل دانشگاه علوم پزشک نیو ب یروابط عموم تیریمسئول آموزش مد 0

  5609از سال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مترجم روابط عمومی و امور بین الملل  1

 تا کنون 5609از سال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روابط عمومی  کارشناس 3

  5095مدرس آموزشگاه زبان برازمان بوشهر از سال  7

 5095مدرس آیلتس خانه زبان پویا عالیشهر  1

 تا کنون 5607بوشهر از سال   Iran Oxfordمدرس آموزشگاه زبان  0

  5609راه اندازی زبان دوم وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  59

 



2 
 

 5601تا  5600بوشهر از سال  ESPمدرس آموزشگاه زبان  55

 5601تا  5606بوشهر سال  Iran Oxfordمدرس آموزشگاه زبان  59

 5609سال شعبه بوشهرکده ملی ایران آموزشگاه زبانمدیر آموزش  56

 5609تا  5605بوشهر از سال  شعبهمدرس آموزشگاه زبانکده ملی ایران  50

 تا کنون 5609رسانی از سال های خبری و اطلاعمترجم آزاد در پایگاه 51

 5605تا  5610مدرس آموزشگاه زبانسرا امید بوشهر سطوح بزرگسال از سال  53

 5611خرم آباد سال  شعبهآموزش زبانکده ملی ایران  ناظر 57

 5611تا  5613خرم آباد از سال  شعبهه ملی ایران مدرس زبانکد 51

 5611تا  5611مدرس موسسه ملی زبان خرم آباد از سال  50

 5617تا  5611مدرس آموزشگاه زبانسرا خرم آباد سطوح بزرگسال از سال  99

 5613تا   5610شکوه خرم آباد سطوح بزرگسال سال  مدرس آموزشگاه زبان 95

 

 های آموزشی:ارگاهک

 5600سال  ویرایش فایل های صوتی و تصویریکارگاه مدرس  5

 5601سال  روابط عمومی و ارتباط موثر با ارباب رجوعمدرس کارگاه  9

 5600سال  های خبر نویسیسبکمدرس کارگاه  6

 5601سال  خبرنویسیمدرس دوره  0

 5607سال  رسانه شناسیمدرس دوره  1

  5607سال عکاسی خبریمدرس کارگاه  3

 5607 کارگاه توانمندسازی رابطین وب سایت دانشگاه علوم پزشکیمدرس  7

 5607 اصول وتکنیک روابط عمومیمدرس کارگاه و دوره آموزشی  1

 5603کارگاه خبر نویسی و روزنامه نگاری مدرس و مجری  0

 

 :بین المللی های آموزشیکارگاه

 5601استرالیا،IDP کارگاه بین المللی تدریس مکالمه برای آزمون آیلتس،  5

 5609سال  ،انگلستان Ken Wilsonکارگاه بین المللی ایجاد انگیزه و روش های نوین درتدریس زبان دوم،  9
 

 عناوین ملی: 
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 5605ایران سال جشنواره الگوی تدریس زبانکده ملی مدرس منتخب  5

 

 

  


