
 
 
 
 

 زاده رضایی آذرطاھره تقی
 کارشناس مترجمی انگلیسی 

 انگلیسیمترجمیکارشناس ارشد 
Tata.Rezaei@yahoo.com 

 
 ۰۹۳۵۳۴۶۶۲۸۴تلفن ھمراه:

 ایران، تھران
 ھا:زبان
 انگلیسی-فارسی •
 فارسی-انگلیسی •

  :تحصیالت
دانشجوی کارشناسی ارشد  •

دانشگاه  ،ت ترجمھمطالعا
، از سال یعالمھ طباطبائ

 تا کنون. ۲۰۱۵
 مترجم تربیت  یکارشناس •

دانشگاه  ،انگلیسی زبان
از سال  ،عالمھ طباطبائی

 .۱۳۹۳تا  ۱۳۹۰
 سوابق کاری: •

 :تدریس
 تھرانجھاددانشگاھی دانشگاه 

 .۲۰۱۳-۲۰۱۱،تھران، ایران.
 

جھاد دانشگاھی دانشگاه امیر 
-۲۰۱۱ایران.کبیر، تھران، 

۲۰۱۳. 
 ترجمھ:

 اپتیک، تھران، ایران. شرکت
۲۰۱۵ 

شرکت آریا خودرو، تھران، 
 ۲۰۱۵ایران.

ھای مترجم شفاھی در نمایشگاه
 المللیبین

 ترجمھ متون در زمینھ ھای:
 ارگونومی •
 حقوق •
 علوم انسانی •

 
  
Tahereh Taqizadeh Rezaei Azar 
B.A. in English Translation 
M.A. in English Translation 
Tata.Rezaei@yahoo.com 
 
Cellphone Number: + 98 935 346 62 84  
 
Tehran, Iran 
 
 
 
Language Pairs: 

• English-Persian 
• Persian-English 

 
Education: 

• Student of M.A. in Translation 
Studies at Allameh Tabataba'i 
University, 2015- now. 
 

• B.A. in English Translation, 
Allameh Tabataba'i University, 
2011-2015.  

 
 
Working Experience: 
Teaching: 

• Jahad of Tehran university: 
Tehran, Iran: 
2011- 2013. 

• Jahad of Amirkabir university: 
Tehran, Iran, 2011-2013. 

 
Translating: 
Optic company, Tehran, Iran. 2015 
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 دوره ھای آموزشی:
دوره تربیت معلم کودکان  •

 .  ۲۰۰۹، کاوهمؤسسھ 
دوره تربیت معلم  •

زبان بزرگساالن مؤسسھ 
 .۲۰۱۰سازان، 

 
)، جھاد ۱،۲،۳فن ترجمھ( •

 .۲۰۰۹دانشگاھی تھران،
 

 ھا:مھارت •
 ی زبانی:ھامھارت

 فارسی (زبان مادری) •
 انگلیسی (پیشرفتھ) •

 :رایانھ ایی  ھامھارت
  پابلیشر و پاورپوینت ،ورد
 عالیق: 

 ترجمھ شفاھی- •
 زبان انگلیسیتدریس - •
 مباحث مربوط بھ یترجمھ- •

 علوم انسانی
 
 :معرف

دانشگاه  ،دکترحسین مالنظر
: عالمھ طباطبائی

hus.mollanzar@gmail.com 
 

Iran Khodro company,Tehran, Iran. 
2015. 
Interpreter in international fairs. 
Translating texts in fields of: 

• Ergonomy 
• Law 
• Human Sciences 

Training Courses: 
• Children Teacher Training 

Course (TTC), Kaveh Institute, 
2009.  

• Adult Teacher Training Course 
(TTC), Zaban Sazan Institute, 
2010. 

• Translation Skill(1, 2, 3), Jahad 
university of Tehran, 2009 

Skills:  
Language Skills: 
• Persian (Native language) 
• English (Advanced) 
 
Computer Skills: 
Word, PowerPoint and Publisher  
 
Field of Interests: 

• Interpreting 
• Teaching  
• Translation of texts related to 

human sciences 
 

Reference: 
• Dr. Hussein Mollanazar, 

Allameh Tabataba’i University: 
hus.mollanzar@gmail.com 
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