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 الف( مشخصات فردی

 9531/  9/  91 تاریخ تولد: فوم نام خانوادگی: عباس نام:

 کارت معافیتوضعیت نظام وظیفه: 9 تعداد فرزند: مجرد  متأهل  وضعیت تأهل:

   abbas.foom@gmail.com:پست الکترونیک 77610029 تلفن:

 

 ب( تحصیالت آکادمیک

 نپایا شروع محل تحصیل گرایش عنوان مقطع

 27 86 1مفید   ریاضی فیزیک دیپلم

 22 27 دانشگاه خواجه نصیر آب عمران کارشناسی

 81 68 دانشگاه سوره امور فرهنگی مدیریت  کارشناسی

 مدیریت بازاریابی نامه()درحال تدوین پایان MBA کارشناسی ارشد
واحد دانشگاه آزاد 

 فناوریهای نوین
87 89 

 

 های گذرانده شدهها و دورهارتها، مهها، تخصصج( توانایی

ف
ردی

 
 محل شرح عنوان

اخذ  سال

 مدرک

9 
دوره آموزش دروس با 

 رویکرد شناختی
 دروس فارسی، ریاضی و علوم و مهارتهای تفکر

پژوهشکده علوم 

 شناختی
89 

7 
رویکرد سیستمی در اداره 

 مدرسه
 استاد: جناب آقای مهندس نصرت

پژوهشکده علوم 

 شناختی
89 

5 
 روانشناختی مبانی

 آموزش برای همه 
 89 مهرهشتم استاد: جناب آقای دکتر تلخابی

 87 مهرهشتم استاد: سرکارخانم دکتر دلگشایی روانشناسی تربیتی 1

 استاد: جناب آقای دکتر تلخابی مهارتهای تفکر 3
پژوهشکده علوم 

 شناختی
89 

 89 ویشپ استاد: جناب آقای دکترعلی اصغر احمدی اصول تربیت فرزند 0
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 89 پویش استاد: جناب آقای دکتر دوایی مدیریت هوش هیجانی 2

 87 مهرهشتم استاد: جناب آقای دکتر دوایی هوشهای چندگانه 8

1 
آموزش علوم بر مبنای 

 پنج مرحله ایروش 
 89 مهرهشتم استاد: جناب آقای دکتر تلخابی

 89 هشتممهر استاد: جناب آقای دکتر فیاض بخش اصول تربیت مذهبی 96

99 
دوره های دانش افزایی 

 مجتمع مفید
 28-66 مفید اساتید : آقایان مجدفر، عبدالعظیم کریمی، سعیدنیا

97 
-روانشناسی یاددهی

 یادگیری
 89 مهرهشتم اساتید: آقای دکتر تلخابی و خانم دکتر دلگشایی

 

 د( تجارب در حوزه تدریس

ف
ردی

 

 سیمحل تدر پایه نام درس

 مفید قیطریه دوم دبیرستان قرآن 9

 مفید قیطریه دوم دبیرستان مهارت های زندگی 7

 مفید قیطریه اول و دوم 7و  1ریاضی  5

 مفید قیطریه سوم )تجربی( 9ریاضی  1

 مفید قیطریه سوم حسابان 3

 یم عرفانمفید قیطریه، راه شایستگان، ریحانه الرسول)س(، مشعر، شم دانشگاهیپیش )تجربی(ریاضی عمومی  0

 مفید قیطریه، مهرهشتم، سبحان اول،دوم،سوم مثلثات 2

 تفکر و سبک زندگی 8
هفتم، دوم ششم، 

 دبیرستان
 مفید قیطریه، مهرهشتم

 دبستان مهرهشتم چهارم ریاضی  1

 دبستان مهرهشتم پنجم، ششم مطالعات اجتماعی 96
 

 ه( تجارب و مشاغل اجرائی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
 سال

 شروع

 الس

 پایان

   7مفید  یک سال  معاون اجرایی 9

7 
و  و مشاور معلم راهنما

  معلم
 89 28 7مفید  پایه های دوم، سوم و پیش دانشگاهی



 9صفحه  89/  17/  99ویرایش 

 

 

 ادامه دار  29 7مفید  دبیرستان ها تدریس 5

 برنامهامور فوق 1
از امور جزیی تا مسئولیت، همزمان با 

 سایر مسئولیت ها
 66 27 7مفید 

 66 ؟ 7مفید  حضور 66تا  86از سال  های جهادیمسئول سفر 3

 89 89 مهرهشتم 89تا  81به جز سالهای  مدیر دبستان پسرانه  0

 87 81 موسسه شمس الشموس   معاون آموزشی 2

 89 87 مهرهشتم 7و  1در سال تاسیس متوسطه مدیر متوسطه 8

 87 89 شموسشمس ال هموسس مرکز یادگیری و مشاوره شمس مدیر مرکز یادگیری 1
 

 )کتاب، جزوه، مقاله و ...( و( تحقیق و تألیف

ف
ردی

 

 شرح عنوان

 جزوه تالیفی برای سال چهارم دبیرستان ریاضی عمومی 9

 جزوه تالیفی برای دبیرستان مثلثات 7
 


