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Personal Information

Family Name: Hadi
First Name: Noorollah
Second Language: English
Third Language: Russian
Nationality: Iranian
Tel: +98-912-2969338
E-Mail: hadi_n@sharif.edu

Professional Background 

From 1990 Onwards: Lecturer at Sharif University of Technology, 
Tehran, Iran. Subjects taught include General English, English for the 
Physics Students, English for the Electrical Engineering Students, 
English for the phD Students, etc.

1990-2009 (alternatively): Deputy-Dean of the Language 
Center, SUT

1999: Dean of the Language Center, SUT

1990-1994: Director of the Office of the Former-Chancellor of SUT



 

  Educational Background)  سوابق تحصيلي(

  

 كارشناسي: 

  .۱۳۴۸زبان و ادبيات انگليسي؛ دانشگاه اصفهان، سال 

  

 كارشناسي ارشد: 

  .۱۹۷۷زبان انگليسي؛ دانشگاه سيدني، استراليا، سال  تدريس

  

       مجوز ادامه تحصيل در مقطـع دکتـری در رشـته تـدريس زبـان

از طرف کميسيون ارزشيابي مدارک تحصـيلي خـارجي   انگليسي 

 .۱۳۸۲وزارت علوم تحقيقات و فناوری، سال 

  

  

  

  

 

 



Research Activities: 

  Articles) تاالمق(

  

دانشـگاه صـنعتي   ، ارائه به معاونت پژوهشـي  )۱۳۷۵(نحوه تدريس متون فني زبان انگليسي  - ۱

  .شريف

مشكالت دانشجويان ايراني در فراگيري سيستم صـوتي زبـان انگليسـي و نحـوه اسـتفاده از       - ۲

، ارائـه بـه معاونـت پژوهشـي     )۱۳۷۶( رمتون مناسب زبان آموزي جهت رفع نقيصـه مـذكو  

 .دانشگاه صنعتي شريف

ف زبـان  هـاي محتلـ   هاي مختلف به منظـور ارزشـيابي دانشـجويان در مهـارت     كاربرد روش - ۳

 .، ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف)۱۳۷۶(انگليسي 

هـاي گونـاگون يـك     نقش فاكتورهاي مختلف متدلوژي آموزش زبان در فراگيري مهارت - ۴

 .، ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف)۱۳۷۷(زبان 

هـاي   هـا در گـروه  بنـدي آن  هاي زبان انگليسـي و دسـته   ها و مصوت تبيين نحوه تلفظ صامت - ۵

، ارائـه بـه معاونـت پژوهشـي     )۱۳۷۷(داراي خصوصيات مشترك و يـا متمـايز از همـديگر    

 .دانشگاه صنعتي شريف

هاي شنيداري، گفتـاري، نوشـتاري و خوانـدن در آمـوزش زبـان خـارجي بـه         نقش مهارت - ۶

هـاي مناسـب بـراي آمـوزش      هاي فني و مهندسي و نحوه انتخاب روش دانشجويان دانشگاه

 .، ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف)۱۳۷۸(هاي مذكور  رتمها



، ارائه به معاونـت پژوهشـي   )۱۳۸۲(ها و اصطالحات خارجي در زبان انگليسي  كاربرد واژه - ۷

 .دانشگاه صنعتي شريف

، ارائـه بـه   )۱۳۸۳(هـاي موجـود در جهـان معاصـر      تأثير زبان انگليسـي بـر تعـدادي از زبـان     - ۸

 .انشگاه صنعتي شريفمعاونت پژوهشي د

هـاي   هاي تخصصـي در تعـدادي از رشـته    جايگاه ويژه و سيالبس مناسب براي كاربرد زبان - ۹

 .، ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف)۱۳۸۴(علوم و فني و مهندسي 

هـاي   جايگاه ويژه و سيالبس مناسب براي كاربرد زبان انگليسي عمومي در تعدادي از رشته - ۱۰

 .، ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف)۱۳۸۵(و مهندسي  علوم و فني

از نظر كمي و كيفي و در ابعـاد گونـاگون    IELTSو  TOEFLمقايسه تحليلي امتحانات  - ۱۱

 .، ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف)۱۳۸۶(ديگر 

بـان  هـاي خـاص جهـت حصـول درك بهتـر در خوانـدن متـون بـه ز         نحوه استفاده از روش - ۱۲

 .، ارائه به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف)۱۳۸۷(انگليسي 

  

  

  

  

  

  



Research Activities 

 Publications) انتشارات(

 
1- Hadi, N.,2003, A Handbook of Scientific and 

Technical English Dictionary, Tehran, Sharif 

University of Technology Press. 

 

2- Hadi, N. (Translator), 2005, The 

20- Year Outlook Document of the 

Islamic Republic of Iran. 2004-

2024, Tehran, Publication of Basij 

Organization of Faculty Members.  

 

، آمــوزش عـالي در فرانسـه، تهــران،   ۱۳۷۱، )متـرجم (نـوراهللا هـادي    - ۳

  .۲۳و  ۲۲فحات ، ص)۱۳۷۱خرداد (نشريه علمي و پژوهشي شريف 

  

 

ي، تهـران،  ـ، نحوه تدريس متـون فنـي زبـان انگليسـ    ۱۳۷۸نوراهللا هادي،  -۴

  .۷۵و  ۷۴، صفحات )۱۵۱سال شانزدهم شماره (رهنگي ـهان فـكي

  

  

  



  تشويق نامه، لوح سپاس و تقديرنامه

هـاي دانشـگاهي، دانشـگاه     فعاليـت  رايبـ  ۱۳۷۲تـا   ۱۳۶۸هـاي   دريافت تشويق نامه در سـال  - ۱

  .صنعتي شريف

هـاي خـارجي، دانشـگاه     بعنوان استاد نمونـه مركـز زبـان    ۱۳۸۶دريافت لوح سپاس در سال  - ۲

  .صنعتي شريف

هاي خاص دانشگاهي، دانشـگاه صـنعتي    باتوجه به فعاليت ۱۳۸۶دريافت تقديرنامه در سال  - ۳

  .شريف


