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Khazaie, S., HekmatShoar Tabari, B., & Hekmatshoar Tabari, B. (2016). Exploring the
impact of tapping into school-aged students' experiences on L2 vocabulary learning via
employing EdTech and poem. First National Conference on Reflecting on the Current
Practice and Future Directions of ELT in Iranian High Schools, Mazandarn, Farhangian
University.
جلیلیفر ،علیرضا ،خزایی ،سعید ،احمدی ،محمد و بختیاری ،ابوالفضل ( .)1391بررسی تأثیر آمیزهای از فناوریهای نوین
ارتباطات سیّار و چندرسانهای بر توان ترجمهی دانشآموزان فارسیزبان .اندیشههای نوین تربیتی.41-64 ،)2(8 ،
حیاتی ،عبدالمجید ،جلیلیفر ،علیرضا و خزایی ،سعید ( .)1392تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی-اسالمی در آموزش
زبان انگلیسی از طریق بازیهای دیجیتال .مطالعات زبان و ترجمه ،4 ،صص.76-91 .
خزایی ،سعید ،حیاتی ،عبدالمجید ،جلیلیفر ،علیرضا ( .)2013تلفیق مؤلفههای شناختی و فرهنگی در تهیه محتوا برای
آموزش زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار .مجلهی علمی-پژوهشی مدیا.57-70 ،)3(5 ،

خزایی ،سعید ،کتابی ،سعید و محمدی ،محمدجواد ( .)1394تأثیر آموزش گونه مدار زبان انگلیسی از طریق رسانه ارتباطات
سیّار بر گفتمان بین المللی زنان ایرانی .فصلنامهی علمی-فرهنگی زنان و خانواده (دارای رتبهی علمی و پژوهشی)،
شمارهی  ،31تابستان.
خزایی ،سعید و کتابی ،سعید ( .)1395تأثیر شیوه یاددهی گونه-مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و
تربیت مادران ایرانی .فصلنامه زن و مطالعات خانواده .سال هشتم ،بهار ،شمارهی .28
حیاتی ،عبدالمجید ،جلیلیفر ،علیرضا و خزایی ،سعید ( .)1394بررسی تأثیر جانبخشی و نوع تعامل بر غنای دانش واژگان
انگلیسی نوجوانان ایرانی در یادگیری تلفیقی مبتنی بر بازی .مجلهی علمی و پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی.
خزایی ،سعید و مشهدی امیر ( .)1394بررسی تأ ثیر بازی مجازی بر بار شناختی و خالقیت فراگیران در پودمان ترکیبی
آموزش نوشتار انگلیسی .مجلهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی یزد.72-83 ،)1(10 ،
خزایی ،سعید ،زارعی ،غالمرضا و خالصی ،محمود ( .)1394زبان انگلیسی و فرایند جهانیشدن :بررسی علل ،آثار هژمونیک و
راههای کاهش آن .مطالعات راهبردی جهانی شدن.
خزایی ،سعید ،زارعی ،غالمرضا ،کتابی ،سعید و احمدپور ،زهرا ( .)1393بررسی اثر شیوة ارائه محتوا و جنسیت فراگیران بر
حافظه کوتاه مدت در فرایند یادگیری واژگان از طریق تلفن همراه .فصلنامه علمی -پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا،
.43-64 ،)11(6
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خزایی ،سعید ،عابدی ،محمدرضا ،زارعی ،غالمرضا و لطفی ،احمدرضا .)1390( .بررسی تاثیر حافظه کوتاه مدت بر توانایی

یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه .نشریه علمی -پژوهشی نقد زبان و ادبیات
خارجی .دانشگاه شهید بهشتی ،تهران .شماره چهارم.
خزایی ،سعید ،گونی بند شوشتری ،زهره ،زارعی ،غالمرضا و سیدی نوقابی ،رضا ( .)1391بررسی اثر حافظهی کوتاه مدت بر
توان یادگیری واژگان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چندرسانهای .مطالعات زبان و ترجمه،
شمارة دوم ،پاییز ،صص.178-155 .
خزایی ،سعید ،وحید دستجردی ،حسین و طالبینژاد ،محمدرضا ( .)2010نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری
واژگان زبان انگلیسی .فصلنامهی فناوری اطالعات و آموزش ،صص.142-135 .
قربان دردینژاد ،فرهاد و خزایی ،سعید ( .)1393بررسی تأثیر میدان بازی مجازی بر خالقیت مشارکتی و پیشرفت یادگیری

فراگیران در پودمان ترکیبی آموزش واژگان زبان انگلیسی .فصل نامه علمی ،پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،
دوره چهارم ،شماره سوم ،صص.1-31.
گونیبند شوشتری ،زهره ،خزایی ،سعید و مشهدی ،امیر ( .)1394تأثیر محیطهای چندگانهی بازی در پودمان ترکیبی
یاددهی بر یادگیری زبان انگلیسی .مجلهعلمی و پژوهشی علوم تربیتی .دانشگاه شهید چمران اهواز.
خزایی ،سعید ،درجانی ،حسین و احمدی ،حبیب ( .)1393ارتباطات سیار گامی نو در راستای ارتقای دانش زبانهای خارجی
پلیس .فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت بر آموزش انتظامی.27 ،

جاننژاد ،محسن و خزایی ،سعید ( ،1392اردیبهشت) .تأسی از الگوی اسالمی-ایرانی در تهیهی محتوا در آموزش زبان
انگلیسی از طریق رسانههای نوین .کنفرانس ملی زبان ،آموزش و ادبیات .مالیر ،ایران.
خزایی ،سعید و کتابی ،سعید ( .)1394بررسی تأثیر کاربرد شیوهی یاددهی و یادگیری ترکیبی مشتمل بر بازیهای همراه
بومی بر مهارت شنیدار انگلیسی فراگیران ایرانی .اولین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای ،بهمن ماه ،دانشگاه اصفهان.
جلیلیفر ،علیرضا ،خزایی ،سعید و درجانی ،حسین ( ، 1392بهمن) .ارتباطات سیّار ،پلیس و آموزش زبان انگلیسی .هفتمین
کنفرانس بینالمللی یادگیری و آموزش الکترونیکی .دانشگاه شیراز ،ایران.
جلیلیفر ،علیرضا ،خزایی ،سعید و محمدی ،محمدجواد ( ،1392اسفند) .بازی دیجیتال ایرانی رسانهای نو در غنای فرهنگ.
همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی اسالمی .آباده ،ایران.
حیاتی ،عبدالمجید ،احمدپور ،زهرا و خزایی ،سعید ( ،1391آبان) .اسالم ،کودک و رسانه .اولین همایش ملی اسالم و آموزش
علوم .تهران :دانشگاه شهید رجایی.
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حیاتی ،عبدالمجید ،خزایی ،سعید و محمدی ،محمد جواد ( ،1393اردیبهشت) .بازی آموزشی مجازی :رسانهای نو در زنده
نگاه داشتن فرهنگها .دومین همایش بینالمللی پیوندهای زبانی و ادبی ایران و ترکیه .دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران،
ایران.

خزایی ،سعید ،جاننژاد ،محسن و کتابی ،سعید ( ،1391اسفند) .بررسی اثر رسانههای نوین بر گفتمان بینالمللی زنان
مسلمان .همایش ملی زبان و زبانشناسی ،کرج ،ایران.
خزایی ،سعید ،جاننژاد ،محسن و گونیبند شوشتری ،زهره ( ،1391اسفند) .بررسی تأثیر روابط اجتماعی فراگیران بر ارتقای
یادگیری زبان انگلیسی به کمک رسانهی نوین ارتباطات سیّار .کنگرهی بینالمللی پیوست نگاری فرهنگی ،بوشهر ،ایران.
خزایی ،سعید ،جلیلیفر ،علیرضا و حیاتی ،عبدالمجید ( ،1392اسفند) .بازی و تلفنهمراه رسانههایی نوین در آموزش زبان
انگلیسی .بازیهای رایانهای و ارتقای سالمت .مرکز همایشهای رازی ،تهران ،ایران .ویژهنامهی نشریهی علمی و پژوهشی
انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران.
خزایی ،سعید ،جلیلیفر ،علیرضا و حیاتی ،عبدالمجید ( ،1393اردیبهشت) .تلفیق فرهنگ بومی و آموزش زبان انگلیسی از
طریق ارتباطات سیّار :گامی در جهت کاربرد بازی در آموزش عالی .ششمین کنفرانس بینالمللی انجمن آموزش عالی
ایران ،مشهد ،ایران.
خزایی ،سعید ،جلیلیفر ،علیرضا و سیدی نوقابی ،رضا ( .) 1391الگوی مشارکت اجتماعی در یادگیری واژگان زبان انگلیسی:
شیوهای اثربخش در یادگیری زبان انگلیسی .همایش بینالمللی زبان ،هنر و فناوری .مشهد ،ایران.

خزایی ،سعید ،جلیلیفر ،علیرضا و کتابی ،سعید ( .)1392بررسی تأثیر چگونگی عرضه ی محتوا در آموزش زبان انگلیسی به
کم سوادان از طریق فناوری های نوین ارتباطی .همایش ملی فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت ،وزارت آموزش و پرورش،
اصفهان ،ایران.

خزایی ،سعید ،حیاتی ،عبدالمجید ،درجانی ،حسین و مشهدی ،امیر ( ،1393مهرماه) .بازی مجازی گامی نو در آموزش زبان
انگلیسی به پلیس اتباع خارجی .اولین همایش بینالمللی علمی-راهبردی توسعهی گردشگری جمهوری اسالمی ایران.
مشهد ،ایران .ص.130 .
خزایی ،سعید ،درجانی ،حسین و احمدی ،حبیب ( .)1393نقش تکنولوژیهای جهان مجازی در فراگیر نمودن آموزش پلیس.
همایش تربیت و آموزش پلیس در ج.ا.ا .تهران :ایران.
خزایی ،سعید ،زارعی ،غالمرضا و سیدینوقابی ،رضا ( .)1391ارائه الگویی جدید در طراحی محتوای آموزشی دانشگاهی با
استفاده از فناوری نوین ارتباطات .اولین همایش ملی آموزش و یادگیری زبان با رویکرد میان رشتهای .مشهد ،ایران .ص.
.136
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خزایی ،سعید ،کتابی ،سعید و عابدی ،محمدرضا ( ،1390اردیبهشت) .پودمان یادگیری واژگان زبان انگلیسی از طریق تلفن
همراه .اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران .مشهد ،ایران.
خزایی ،سعید ،مشهدی ،امیر و سیدی نوقابی ،رضا ( ،1394خرداد) .بررسی تأثیر بومیسازی بازیهای ایرانی در کاهش
اضطراب یادگیری سواد انگلیسی دانشجویان پرستاری .همایش آموزش مبتنی بر شواهد ،مشهد ،ایران.
زارعی ،غالمرضا و خزایی ،سعید ( ،1390آذر) .بررسی تاثیر فراگیری زبان انگلیسی بر گرایشهای فرهنگی و دستاوردهای زبان
آموزان جوان و بزرگسال .اولین کنفرانس ساالنه چالشها و ضرورتهای توجه به فرهنگ در کیفیت آموزش زبانهای
خارجی .تهران ،ایران.
قنسولی ،بهزاد ،خزایی ،سعید و سیدی نوقابی ،رضا ( ،1392اردیبهشت) .فناوریهای نوین گامی نو در جهت تقویت ترجمه در
میان مسلمانان .کنفرانس بینالمللی مطالعات بینرشتهای ترجمه .مشهد ،ایران.

Books
Ketabi, S., Mohammadi, M., & Khazaie, S. (2015). Reading English through cultural texts
(volume I) (customs and traditions). Isfahan: Isfahan University.
Ketabi, S., Mohammadi, M., & Khazaie, S. (2015). Reading English through cultural texts
(volume II) (People and Places). Isfahan: Isfahan University.
Mohammadi, M., Hekmatshoar Tabari, B., & Khazaie, S. (2013). Figures of speech. Isfahan:
Payam Alavi Publication.
Zarei, G. R., & Khazaie, S. (2015). English for students of engineering. Isfahan: Isfahan
University of Technology.
Festivals
پودمان آموزش زبان انگلیسی از طریق موبایل و یا شبکه ( .)1389رتبهی دوم .اولین جشنوارهی ایدههای نو و کارآفرین،
اصفهان ،ایران.
یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار ( .)1392رتبهی دوم .ششمین جشنوارهی علمی و فناوری فکر برتر،
پارک علم و فناوری گیالن ،ایران.
اختراع سامانهی جامع الکترونیکی آموزش زبانهای خارجی رایگان ( .)1390رتبهی دوم .نهمین جشنوارهی دانشجویان مبتکر
و نوآور بسیجی ،شاهد و ایثارگر استان اصفهان ،ایران.
مقاالت علمی در گروه علوم انسانی ( .)1390رتبهی اول .نهمین جشنوارهی دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی ،شاهد و ایثارگر
استان اصفهان ،ایران.
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 اولین جشنواره نوآوری های آموزشی (جایزه شهید. رتبهی اول.)1394(  فرهاد، سعید و قرباندردینژاد، کتابی، سعید،خزایی
. ایران، دانشگاه شهید رجایی تهران، با موضوع دست سازه های آموزشی.)رجایی

Awards
 رتبهی اول دانشجویان دکتری.)1393  هفتهی پژوهش (آذرماه،آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شهید چمران اهواز
. ایران، خوزستان، اهواز.دانشگاه شهید چمران اهواز در حوزهی پژوهش
.کسب رتبهی اول آموزشی در بین دانشجویان همورودی مقطع کارشناسی ارشد
.کسب رتبهی اول آموزشی در بین دانشجویان همورودی مقطع دکتری
.عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز
.) (دانشجوی برتر دانشگاهی1394دانشجوی برتر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال
.برندهی جایزی جذب در دستگاههای اجرایی بنیاد ملی نخبگان
.برندهی جایزهی مسکن بنیاد ملی نخبگان
.برندهی هدیهی ازدواج بنیاد ملی نخبگان
Book Chapters
Jalilifar, A. R., Khazaie, S., & Mohammadi, M. (2012). In D. Tafazoli, & S. C., Chirimbu,
Language and technology. Iran: Khate Sefid Publication.
Khazaie, S., Ketabi, S., Hayati, A. M., & Tafazoli, D. (2012). In, S., Chirimbu, & M. Alex
(Eds.), MALL: The effects of short-term memory and gender on vocabulary learning (pp.
302-317). Utah: Ecko.
Mashhadi, A., & Khazaie, S. (2015). Familiar or unfamiliar context? Application of m-games
in the blended module of L2 learning. In M. Rahimi (Ed.), Handbook of research on
individual differences in computer-assisted language learning (pp. 223-250). Hershey:
IGI Publication.
Zarei, G. R., & Khazaie, S. (2016). English for students of Engineering. Isfahan University of
Technology. Jahade Daneshgahi.
Ketabi, S., Khazai, S., & Mohammadi, M. J. (2017). Reading English through cultural texts.
Isfahan: Isfahan University
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Best Paper
Khazaie, S., & Hayati, A. M. (2013, May). Teaching English to Iranian foreign national
police via mobile. Paper presented at the IKT International Conference, Shiraz University,
Iran.
Inventions
سامانهی جامع الکترونیکی همراه رایگان آموزش زبان انگلیسی .شمارهثبت ،72105 :سوم آبانماه .1390

Patents
آموزش زبان انگلیسی از طریق موبایل و یا بهروش شبکه .شمارهثبت ،1/24753 :پانزدهم بهمنماه  ،1390مرکز توسعهی
فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

دارای تأیید فنی نرمافزار از شورای عالی انفورماتیک به شماره ثبت 204506
پودمان آموزش زبان انگلیسی آموزشیار همراه .شماره ثبت ،10/1366 :اول دیماه  ،1392مرکز توسعهی فناوری اطالعات و
رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

دارای تأیید فنی نرمافزار از شورای عالی انفورماتیک به شماره ثبت 205279
Reviewer
Journal of Research in Applied Linguistics (Shahid Chamran University of Ahvaz).
داور و ویراستار انگلیسی مجلهی مدیا ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
عضو هیئت تحریریه و مسئول اجرایی فصلنامهی علمی پژوهشی آموزش زبان انگلیسی (انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران).
داور مجلهی علمی-پژوهشی تحقیقات در زبانشناسی کاربردی ،دانشگاه اصفهان.
مدیر تارنمای انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی)
Lectures
Research week. Importance of mobile learning in the recent decades. Sheikh Bahahee
University, Baharestan, Isfahan, Iran. Available at http://amoozeshtv.com/video/2038
Other Activities
Member of Entrepreneurship Center at Isfahan University (1388-1390).
Teaching experiences
2010-2015, Isfahan University of Technology, IUT
2014-present, Payame Noor University
2014-present, University of Isfahan
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Dissertation
An Investigation into the Impact of M-Game-Enhanced Blended Module of Teaching and
Learning on Iranian Students' English Literacy Skills and Subskills Learning
Postdoctoral thesis
Exploring the Applicability of Teaching University Students ESP Reading Comprehension
Skills via Incorporating Differentiated Instruction and EdTech-Enhanced InstructionalLearning Platform
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