
 

 حسابداری  لیسانس: تحصیلی  مدرک آخرین

 سال  42 : کار سابقه سنوات

 :شده اخذ  مدارک و  گذرانده دورههای تحصیلی، سوابق •

 47  سال  در  نوجوان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  هنری  و  فرهنگی  مراکز  مربیان  وزشیآم  دوره  در  شرکت )74 1.

 )ساعت

 کشور سراسر در نوجوان و  کودکان فکری پرورش کانون هنری و  فرهنگی مراکز مسئوالن گردهمایی در شرکت 2.

 نوجوان  و کودکان فکری پرورش کانون ادبی  رابط مربیان آموزشی  دوره در شرکت 3.

 کاغذسازی  آموزش دوره در تشرک 4.

 نوجوان  و کودکان فکری  پرورش کانون برنامهریزی آموزشی  دوره در شرکت 5.

 برنامهریزی  و مدیریت سازمان) استانها مراکز فرهنگی مسئولین  و  کارشناسان آموزشی گرهمایی  در شرکت 6.

 )کشور

 نوجوانان و  کودکان ریفک پرورش کانون  تئاتر مرکز در خالق نمایش آموزشی  دوره در شرکت 7.

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون مراکز اعضاء  آثار نمایشگاه و مربیان همایش اولین در شرکت 8.

 نوجوانان  و کودکان فکری پرورش کانون قصهگویی جشنوارههای  در شرکت 9.

 شوکا  آموزشی مجتمع  در دبستانی و  پیشدبستانی  کودکان با تعامل مؤثر روشهای  آموزشی دوره در شرکت 10.

 )تهران فرهنگی تحقیقات و آموزش بینالمللی مؤسسه(

 و  خالق  نمایش بازی، علمی، فعالیتهای  و آموزشی برنامههای عناوین با 3 منطقه آموزشی  کارگاه در شرکت 11.

 ساعت   121  مدت به توجیهی جلسات

 )عملی ساعت 17 و نظری ساعت 26)  دانشگاهی جهاد  آموزشی معاونت خدمت ضمن آموزش دوره در شرکت 12.

 )نقاشی  سرود   قرآن) 3 منطقه پیشدبستانی جشنواره  در شرکت 13.

 ساعت  71 مدت به بینالمللی   گواهینامه دریافت و  مونتهسوری تدریس  روش  آموزشی دوره در شرکت 14.

 )ساعت 14 مدت به)  اول پایه ریاضی تدریس  روش  آموزشی دوره در شرکت 15.

 )دروس  کلیه) دوم پایه خدمت ضمن آموزشی ی رهدو  در شرکت 16.

 ) دروس تمام) سوم ی  پایه خدمت ضمن آموزش ی دوره در شرکت 17.

 چهارم  ی پایه فارسی و ریاضی تدریس روش آموزشی ی دوره در شرکت 18.

 ششم و پنجم \ ی پایه فارسی و ریاضی تدریس روش آموزشی ی دوره در شرکت 19.

 ) انسانی  نیروی تالیف دفتر)   ششم تا اول های پایه جدیدیالتالیف کتب وزشیآم  های دوره در شرکت 20.

 مرآت یادگیرنده درمدارس معکوس یادگیری روش مدرک 21.

 جبرا جِیو  ی دوره در شرکت 22.

 ) رستگار دکتر خانم  سرکار)  علوم تدریس روش و توصیفی ارزشیابی ی دردوره  شرکت 23.

 

 



 

 ICDL ادازبنی کامپیوتر ICDL مدرک .24

 دبستان ریاضی  مدرس تربیت تخصصی گواهینامه دریافت 25.

 : تجربی و شغلی  سوابق  •
 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون مرکز مسئول  مربی 1.

 نوجوانان  و کودکان فکری پرورش کانون مراکز ادبی رابط  2.

 تهران  استان قصهگویی جشنواره پنجمین در برگزیده  مربی 3.

 1349  سال در لواسان شهر مونهن کارمند 4.

 )هدایت  سروش دبستان)  سروش آموزشی مجتمع  در پیشدبستانی  مربی 5.

 هدایت  سروش  دبستان و دبستان پیش فرهنگی و  آموزشی معاون 6.

 هدایت  سروش دبستان و دبستان پیش انضباطی معاون .7

 سروش   درمجتمع دوم پایه آموزگار.8

 ) بهار نوید و بهار  میشهه  دبستان)  سوم  پایه آموزگار 9.

 ششم و پنجم  و چهارم های  پایه تدریس010

 ) بهار نوید  و بهار  همیشه دبستان ) آموزشی معاون 11.

 ) دبستان مقطع ریاضی کتاب مولف نظر زیر ریاضی آموزشی های بسته تولید موسسه)  ماوا موسسه با  همکاری 12.

 :هنری  مهارتهای •
 دیواری  نقاشی  کودکان خالقیت  و نقاشی  آموزش  پتینه  تیکاردس  قصهگویی  خالق  نمایش 

 :حرفهای مهارتهای •
 انگلیسی  زبان و کامپیوتر با متوسط آشنایی


