
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کردن خود در  یجزوه با نحوه معرف نیدر ا

  شد. دیمختلف آشنا خواه ی ها تیموقع

 

 

  قرار داده نیتمر ی تعداد زیدر آخر ن

  خود را دیشده است تا بتوان

 .دیمحک بزن

 

 

  شیجزوه توسط گروه انگل نیا

  چی شده و متعلق به ه هیتوسکا ته

 .ستی ن ی گریگروه د

 

 

 

 



 د تخهنتخهنحخمحممحوخنخنئن

 چگونه می توانم خود را به زبان انگلیسی معرفی کنم؟ 
 

را در جمعی معرفی کنید و احساس کنید که توانایی آن را ندارید. این  حتما بارها برایتان پیش آمده که بخواهید خودتان  

این   با  برابر خواهد شد.  انگلیس ی صحبت کنید چند  به زبان  توانایی و حس خجالت زدگی، هنگامی که بخواهید  عدم 

مفید برای  وجود، اگر هدف شما این است که انگلیس ی را روان تر صحبت کنید، بهتر است از قبل یک معرفی مختصر و  

 خود آماده کنید.  

برای این کار بهتر است به منابع معتبر زبان انگلیس ی و یا ویدئوهای آموزش ی مراجعه شود. با این حال، اغلب شاهد این  

 کنند.  ای غیر طبیعی و طوطی وار معرفی می هستیم که زبان آموزان خود را به گونه

اقعاکثر کتاب   ی زبان انگلیس ی نیستند. به این نمونه معرفی نگاه کنید: های درس ی منعکس کننده مکاملات و

 .Hi, my name’s Jack . سالم من جک هستم
 . I’m 25 years old سال دارم ۲۵من 

          .I come from Texas . من اهل تگزاس هستم
 . I have two brothers and one sister دو برادر و یک خواهر دارم.

 . My favorite food is pizza ام پیتزا است. غذای مورد عالقه
 

اما باور کنید   باشد،  انتخاب کلمات هیچ مشکلی نداشته  از معرفی شاید از لحاظ گرامری و  اولین    هیچکساین نوع  در 

 گوید. برخورد تعداد خواهر و برادر و یا غذای مورد عالقه خود را نمی 

 های طبیعی و متداول برای معرفی خود به زبان انگلیس ی را بررس ی کنیم. از روشامروز ما قصد داریم برخی  

 

آموز،  همانطور که گفته شد، برای یک معرفی خوب به زبان انگلیس ی، بهتر است از قبل تمرین کنید. به عنوان یک زبان  

 ها استفاده کنید. ها را تمرین کنید تا زمانی که بتوانید به راحتی از آن ایده خوبی است که چند مقدمه آماده کرده و آن 

همچنین، به خاطر داشته باشید که نحوه معرفی کردن بستگی به شرایط دارد. به عنوان مثال، برخی از شرایط نیازمند  

است. بنابراین باید بدانید در هر موقعیتی   رسمیالحاتی  ط دیگر نیازمند جمالت و اص و برخی    غیر رسمی استفاده از جمالت 

 خود را چگونه معرفی کنید.  

 به طور کلی بهتر است بدانید در بسیاری از شرایط باید به سواالت زیر پاسخ دهید: 



 

 

 

 

ر فرهنگ غربی هنگام  ددانند. اما  های زبان انگلیس ی، گفتن سن را جزو مطالب مهم برای معرفی کردن می در بسیاری از کالس 

های خیلی صمیمی  ای نیست. پرسیدن سن فقط در جمع زیرا معتقدند کار مودبانه  پرسندنمیمعرفی کس ی از شما سنتان را  

 است پیش بیاید.   و غیر رسمی ممکن 

 های مختلف را برای معرفی خود به زبان انگلیس ی بررس ی خواهیم کرد: در ادامه موقعیت 

 چگونه خود را در کالس زبان معرفی کنیم؟ 

ی از شما خواسته شود خود را بین دوستانتان معرفی کنید. معرفی کردن در کالس  یگر ممکن در کالس زبان یا هر کالس د

کار الزم نیست گزارش ی دقیق از زندگی خود ارائه دهید. برای این کار،  باشد. برای این ای میبه صورت مختصر و محاوره 

 لیست زیر را در نظر داشته باشید.  

 تن نام خود، اگر نامی متفاوت از شناسنامه خود دارید، آن را ذکر کنید. هنگام گف •

I’m Mateo, but people call me Matt. 

 کنید صحبت کنید. اید و اکنون در کجا زندگی میدر مورد اینکه اهل کجا هستید یا کجا متولد شده  •

I was born in Argentina but I live in New York. 

مورد خودتان به اشتراک بگذارید: به عنوان مثال برای تفریح چه می کنید یا به چه چیزی عالقه  جزئیات جالبی در   •

 داری؟

I love listening to music and I spend most of my free time listening to my favorite music. 

هایی که در گذشته  مورد سرگرمی  توانید در حتی اگر بسیار مشغول هستید و فرصت کافی برای تفریح را ندارید، می •

 انجام دادید و یا در آینده قصد انجام آن را دارید صحبت کنید.  

I used to play the piano when I was a teenager, but now I don’t have much time. 

 ید. اگر به انتخاب خود در کالس شرکت می کنید، دلیل تصمیم خود را برای شرکت در آن را ذکر کن •

  ?Where are you from   اهل کجا هستی؟ 

 ?What do you do شغلتان چیست؟ 
 ?What are your skills هایی دارید؟  چه مهارت 
 ?What do you study   کنید؟ ای را مطالعه می چه رشته 



 

 

 

I’ve always wanted to improve my English skills especially speaking, so now that I have 

enough time, I’ve decided to work on it. 

 

داشته  رسمی    دقت  غیر  محیطی  معموال  درس  کالس  اینکه  دلیل  به  اما  نیست،  الزامی  باال  موارد  تمام  ذکر  که  باشدی 

 ای. های حرفهباشد، بهتر است مواردی این چینینی مطرح شوند تا مسائلی مربوط به شغل و حقوق و تواناییمی

 تا طبیعی تر به نظر برسید. برای مثال: به عالوه هنگام صحبت کردن بهتر است از مخفف افعال نیز استفاده کنید 

My name’s….. My name is…… 

I’ve played piano for two years I have played piano for two years 

I’m a musician. I am a musician 

 

 ها: جمالتی کاربردی برای بیان عالقمندی 

I’m interested in music/ art/ fashion/ cinema….. 

I love playing football/ working out/ studying….. 

I enjoy being with my friends/ eating out/ drinking coffee… 

music/ art/ fashion/ cinema…. intoI’m  

 چگونه خود را در جلسه ای در محل کار معرفی کنیم؟ 

 از قبل برنامه ریزی شده
ً
اند و یا رزومه شما قبال مطالعه شده است. با این حال، نباید از اهمیت  جلسات کاری معموال

 معرفی غافل شویم.  

معرفی خود را کوتاه  ر جلسات زمان بسیار مهم است و معموال نقطه آغاز و پایان مشخص ی دارند، بهتر استجایی که داز آن 

 و مختصر انجام دهید.  

 ایم:در اینجا نکاتی که باید برای معرفی خود رعایت کنید، لیست کرده

 سالمی سریع و مختصر  •

Good morning everyone! I’m Mary from the SEO department. 



 

 

 

 هدف از جلسه  •

Today, I want to share with you great news about our new services. 

 آنچه را که در این جلسه پوشش خواهید داد.  •

I want to explain about its functionality. 

تحصیالت و سن نیست و با توجه به شرایط مختلف  دقت داشته باشید که معرفی صرفا به معنای گفتن نام و میزان  

 تواند متفاوت باشد. می

 چگونه خود را در یک مصاحبه معرفی کنیم؟ 

های ه صرفا به مهارتشود، زیرا مصاحبزبان مادری، سبب اضطراب و استرس بیشتری می   هر مصاحبه به زبانی غیر از  

 شود. این را در نظر داشته باشید که یک معرفی خوب و جذاب به زبان انگلیس ی راه را برای شما  شغلی ما محدود نمی 

دهد تا در طول مصاحبه خود بتوانید تأثیر زیادی بر روی فردی  کند و به شما اعتماد به نفس و سهولت الزم را می هموار می 

 کند داشته باشید.   که با شما مصاحبه می 

 بنابراین وقتی مصاحبه کننده از شما می پرسد: "کمی درباره خودت به من بگو" ، نکات زیر را در نظر داشته باشید: 

 توسط مصاحبه کننده خود با شما تماس گرفته شده است، می  •
ً
توانید با این جمله شروع کنید:  اگر قبال

 ا مالقات کردم!" "خوشحالم که باالخره به صورت حضوری با شم

It’s nice to finally meet you in person!   
و یا ممکن است با گفتن این جمله شروع کنید: "بسیار متشکرم که امروز وقت خود را برای مالقات با من   •

 گذاشتید." 

Thank you so much for taking the time to meet with me today. 

پردازید و یا اینکه بگویید چه چیزی شما را برای این موقعیت مناسب  های خودتان ببه صحبت در مورد تجربه  •

 کند؟ می

I’m an expert in digital marketing so I think I’m well-qualified for the job. 



 

 

 

توانید در مورد آن اطالعات  جا که میاطمینان حاصل کنید که در مورد شرکت و یا دانشگاه تحقیق کرده و تا آن  •

 ید. در مقدمه دلیل عالقه خود به شرکت را ذکر کنید. کسب کن

The fact that your company has worked with so many famous brands makes me 

believe that you are a professional team and I love to improve my skills so this 

company is the best for me. 

احبه ذکر کنید، به دلیل رسمی تر بودن محیط، ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد. به عالوه  مطالبی که باید در یک مص

های نسبتا رسمی استفاده کنید. از این رو، حتما قبل از روز مصاحبه، مطالب را تمرین کنید تا  باید سعی کنید از ساختار 

 مشکلی برایتان پیش نیاید. 

 نکات گرامری جهت استفاده درمعرفی خود 
 از زمان حال ساده برای حقایق کلی در مورد زندگی و روتین خود استفاده کنید.  •

 وقتی در مورد تجربیات و دستاوردهای زندگی خود صحبت می کنید، از زمان حال کامل استفاده کنید.  •

و غیره( از زمان گذشته ساده استفاده    2010کنید )سال گذشته ،  ام شده اشاره می اما اگر به یک دوره زمانی تم •

 کنید. 

استرس زا باشد. بنابراین حتما برای  به خاطر داشته باشید که اگر آماده نباشید، معرفی کردن ممکن است برایتان بسیار  

کنید تا زمانی که به  ها را تمرین  های مختلف وقت بگذارید و آن نوشتن چند نمونه معرفی به زبان انگلیس ی برای موقعیت 

 ها تسلط پیدا کنید.  آن 

مطالب را بخوانید و    ایم. کافی استدر ادامه دو نمونه معرفی کردن در دو حالت رسمی و غیر رسمی برای شما آماده کرده

ها جایگذاری کنید. سپس برای تمرین مهارت گفتن به فایل صوتی گوش دهید و بعد از آن  اطالعات شخص ی خود را در آن 

 تکرار کنید تا مشکل تلفظی نداشته باشید. 

 

 

 

 



 

 

 نمونه غیر رسمی:

Hey, I’m Mateo but my friends here call me Matt. I grew up in Madrid and lived 

there most of my life before moving to New York. I can speak Spanish, Russian 

and English. I love playing piano, and I ’ve spent most of my time playing almost 

every day. I’ve always wanted to improve my English so now that I have the time, 

I’ve finally signed up for classes online. 

 

زنند. من در مادرید بزرگ شدم و بیشتر زندگی خود را قبل از  سالم ، من متیو هستم اما دوستانم اینجا من را مت صدا می

های اسپانیایی، روس ی و انگلیس ی صحبت کنم. عاشق نواختن  به زبان توانم مهاجرت به نیویورک در آنجا گذراندم. من می

 هر روز بیشتر وقتم را به نواختن پیانو می
ً
خواستم انگلیس ی خود را ارتقا دهم،  گذرانم. من همیشه می پیانو هستم و تقریبا

 های آنالین ثبت نام کردم.  بنابراین اکنون که وقت دارم، باالخره در کالس 

 نمونه رسمی:

It’s so nice to finally meet you in person! 

I worked in sales for a few years, after graduating from university. But three 

years ago, I began working in digital media marketing and my experience in sales 

helped a lot. I was able to help the company consistently meet its goals and grow 

its brand within the industry. I know that you’re looking to grow your presence 

online, and that’s the reason I applied for the job… 

 خیلی خوشحالم که باالخره به صورت حضوری با شما مالقات کردم! 

های  ند سال در زمینه فروش کار کردم. اما سه سال پیش، در زمینه بازاریابی رسانه پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، چ 

ای که در فروش داشتم به من کمک زیادی کرد. من توانستم به شرکت کمک کنم  دیجیتال شروع به کار کردم و تجربه 

می  را در صنعت رشد دهد. من  برند خود  و  برسد  به اهداف خود  به طورمداوم  افزایش  دانم که ش تا  دنبال  به  ما 

 حضور خود در بستر آنالین هستید و به همین دلیل من برای این شغل درخواست کردم... 

 



 

 

 پاسخ سواالت تست:

１. Call 

allC باشد.  عنی صدا زدن می به م 

 . زننصدا میاسم من جنیفر است، اما مردم من را جنی 

 

２. in 

اضافه کای  حرف  با  داشتن    interested in  است.  in  ،آیدمی  tedinteres  لمهکه  عالقه  معنی  به 

 .باشدمی

 .ه کردن عالقه دارممن به مطالع

 

 همه موارد  .３

همگی به معنی عالقه داشتن هستند و از   keen on ،ested ininter  ،be into  همانطور که گفته شد، 

 توان استفاده کرد.موارد می  تمام

 

４. Today, I want to talk about a problem. 

 .ل شخص یموضوع آن جلسه صحبت شود تا مسائ در یک جلسه کاری بهتر است در مورد 

 

 

５. My name’s Peter. 

 ها استفاده کنید. زبان گفتار از مخففدر  بهتر است 

 

 


