
 

 فهیمه عابدی 

 کارشناس آموزش ) گرایش  دبستان و پیش دبستان (  آخرین مدرک تحصیلی :

 سوابق کاری 

 83الی  79 از سال    سمت مربی  –دبستان دخترانه اقبال الهوری منطقه یک 

96الی  83از سال آموزگار پایه اول  -معاونت آموزشی پرورشی –سمت ها مربی   –مجتمع آموزشی سروش   

96سال  سمت معاونت آموزشی و برنامه ریز پایه اول ابتدایی  –مجتمع رشد اندرزگو منطقه یک   

 99-97از سال سمت آموزگار پایه اول  –مجتمع آموزشی بهان منطقه پنج 

 دوره های آموزشی  

 کارگاه های آموزش قصه گویی  ❖

 برنامه ریزی و مدیریت پیش از دبستان ❖

 فعالیت های عملی ، بازی ، نمایش خالق برنامه ریزی آموزشی و  ❖

 کارگاه آموزشی فعالیت های علمی ) گردش علمی ، بحث ، مشاهده ،آزمایش ( ❖

 دوره های تربیت معلم ومربی جهاد دانشگاهی ) واحد تهران( ❖

 روش های موثر تعامل با کودکان دبستانی   ❖

 مجتمع آموزشی مهدوی در  دوره های آشنایی و کار با روش مونته سوری  ❖

 دوره آموزشی ادبیات و خالقیت   ❖

 دوره آموزشی روش تدریس ریاضی و کارگاه حل مساله ❖

 دوره آموزشی روش تدریس علوم ❖

 دوره آموزشی خالقیت و ایجاد انگیزه و پژوهش   ❖
 

 دوره آموزشی کالس های شیشه ای ❖

 دوره آموزشی مدیریت زمان  ❖

 دوره آموزشی تفکر و خالقیت   ❖

 دوره آموزشی کالس علوم و یادگیری فعال ❖

 دوره آموزشی پداگوژی و کالس های معکوس   ❖

 دوره آموزشی تولید محتوا   ❖

 دوره آموزشی راهکار های آموزشی کار با کودکان دارای  اختالالت یادگیری  ❖

 دوره آموزشی  تدریس کتاب فارسی با عنوان  ) سواد خواندن (  ❖

 

 

 
 



 

 گواهینامه ها 

 ساعت  20آموزش ضمن خدمت ) قصه گویی (  ❖

 ساعت  16آموزش ضمن خدمت ) فعالیت علمی (  ❖

 ساعت  40سوری ( آموزش ضمن خدمت ) مونته  ❖

 ساعت 120آموزش ضمن خدمت ) برنامه ریزی آموزشی (  ❖

 ساعت عملی 14 –ساعت نظری   26آموزش ضمن خدمت ) معاونت جهاد دانشگاهی (  ❖

 آموزش ضمن خدمت ) مونته سوری ( مجتمع مهدوی  ❖
❖ An  Orientation  to h Montessori  Early  Childhood  Studies 

 اخذ گواهینامه های شرکت در دوره های دانش افزایی مجتمع آموزشی سروش  ❖

 ICDL اخذ گواهینامه   ❖

 اخذ گواهینامه روش های موثر تعامل با کودکان  ❖

 خالقیت و ایجاد انگیزه و پژوهش  اخذ گواهینامه  ❖

 اخذ گواهینامه مدیریت زمان از موسسه آموزش عالی آزاد ماهان  ❖

 اخذ گواهینامه روش تدریس ریاضی پایه اول  ❖

 لوح های سپاس 

 لوح تقدیر از جشنواره تولید محتوا آموزشی دبستان و پیش دبستان  ❖

 3لوح تقدیر از جشنواره های آموزشی منطقه  ❖

 لوح تقدیر از اداره کل استاندارد استان تهران  ❖

 لوح تقدیر از جشنواره تولید محتوای الکترونیکی مجتمع سروش ) تما (  ❖

 

 

 


