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Nice vision 2 

 

 -1357سرشناسه : قبادی راد، حمیدرضا، 

 2عنوان : نایس ویژن 

 پدیدآورنده : حمیدرضا قبادی راد  

 1397،  هرمانمشخصات نشر : اصفهان ، 

 مشخصات ظاهری :  وزیری

 978-600-99774-2-0 شابک  : 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر

 ن انگلیسی      موضوع   : کمک آموزشی زبا

 یادداشت:  رده بندی کنگره ورده بندی دیویی و شماره کتابشناسی ملی در  

 سایت رسمی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران قابل رویت است.

 انتشارات هرمان )09131172642(

 نگارنده: حمیدرضا قبادی راد 

       طراح جلد : وحید چراغی         مدیر تولید: محمدرضا سمسارزاده

 تاریخ انتشار: 1397                    نوبت چاپ: اول

 شمارگان: 1000 جلد

www.iranpub.com :پایگاه اینترنتی 

 بها:   25000 تومان

 ) کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و مخصوص پدیدآورندگان است.(

 راه های ارتباطی با مولف:

@ghobadiradzaban 

epic14_h@yahoo.com 

www.ghobadizaban.blogfa.com 

http://www.iranpub.com/
mailto:epic14_h@yahoo.com
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ها که نظام آموزشی زبان در ایران بر پایه خواندن وترجمه با اتکا  پس از سال

با تحولی عمیق و  محض به لغت و گرامر بود، سیستم آموزش زبان در ایران

ارزشمند روبه رو شده است که هسته اصلی زبان که برقراری ارتباط می باشد 

در این روشِ جدید نیازهای  بصورت سیستماتیک مورد لحاظ قرار گرفته است .

دانش آموزان در همه قسمت های زبان مورد لحاظ قرار گرفته و کالس زبان 

تری به زبان آموزان   قش پررنگاز حالت  معلم محور بودن خارج گشته و ن

 داده شده است.

 Nice Vision 1در ادامه کتاب    Nice Vision 2ازاین رو کتاب  

برای دانش آموزان پایه  Vision 2ضمن انطباق کامل با کتاب وزارتی 

یازدهم تألیف گشته که نویسنده با اتکا به تجربه آموزشی هفده ساله خود در 

در فراهم کردن کتابی نموده که ضمن جذابیت  یازدهمین تألیف خود سعی

کامل برای دانش آموزان ،مطالبی که در کتاب نیازمند تمرین بیشتری می بود 

 و نیز مطالب تکمیلی و اضافه را مورد تاکید قرار داده است .

مشخصه بارز سری نایس ویژن پرداختن به همه قسمت های زبان است و نه 

 درسی.لزوماً فقط مطالب خود کتاب 

 ود.ش کتاب شامل سه درس می باشد که در پایان هر درس کوئیز گرفته می 

 آزمون های میان ترم و پایان ترم نیز در انتهای کتاب آورده شده اند.  
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از فیروزکوه،  1357اردیبهشت  10حمیدرضا قبادی راد ، متولد 

انگلیسی از دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان 

اصفهان و دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه یزد 

سال پیش تا به امروز به تدریس زبان  17می باشند. ایشان از 

انگلیسی در کلیه سطوح  از مقدماتی برای کودکان، تا پیشرفته 

) آیلتس و تافل( برای نوجوانان و بزرگساالن اشتغال داشته و 

آموزش و پرورش در مدارس نمونه دولتی و  نیز دبیر رسمی

 تیزهوشان شهر اصفهان به مدت دوازده سال می باشند.

نامبرده به جز پیشینه همکاری با موسسات نام آشنایی چون علوم و فنون کیش شعبه اصفهان, 

آموزشگاه زبان سخن سرا و موسسه آموزش عالی صدر، سابقه همکاری به عنوان سوپر وایزر و 

، ایفای 1386تا  1382وزشی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش اصفهان از سال مدیر آم

تا  1393اصفهان از سال  2نقش به عنوان سرگروه دپارتمان زبان آموزش و پرورش ناحیه 

 کتاب : 21و تألیف  1396

Elite,Unique,Grammar Basket (Elementary), 600 M.A 
Tests, IELTS Elegance, Stylish English,Word Basket 

(Elementary), Speaking Questions Bank,Teachers' 

Feedback, Nice vision 1 , Nice vision 2 , Reading Basket 

را در کارنامه ی حرفه ای خود دارد. در بحث مقاالت بین المللی نیز ایشان صاحب مقاله های  

  2016له چاپ شده در سال و نیز سه مقا 2014تخصصی چاپ شده در کشور فنالند در سال 

می باشییند. ایشییان هم نین دارای سییابقه چندین سییاله در   مرتبط با آموزش زبان انگلیسییی

صی     ص شند. برگزاری دوره های    TTCآموزش تربیت مدرس و برگزاری دوره های تخ می با

تخصصی و جنرال آموزش زبان برای پرسنل ارگانهای مختلف از جمله حفاظت اطالعات سپاه  

سد  صفهان  وپرسنل           پا سازمان فنی و حرفه ای ا شد  شهید بهشتی(, مدیران ار اران) فرودگاه 

 کنترل پرواز فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بخشی از فعالیتهای تخصصی ایشان می باشد.

 

 




