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 ( کیش متوسطه دخترانه الغدیر مدیریت) الف( مشخصات فردی

 52/1/74 تاریخ تولد: بدرقه نام خانوادگی: پروین نام:

  وضعیت نظام وظیفه: 2 تعداد فرزند: مجرد  متأهل  وضعیت تأهل:

  :پست الکترونیک 54151112172 تلفن همراه:

 

 ب( تحصیالت آکادمیک

 پایان شروع لمحل تحصی گرایش عنوان مقطع

 6631 6611 اراک شیمی دبیری لیسانس

      

      

      
 

 های گذرانده شدهها و دورهها، مهارتها، تخصصج( توانایی

ف
ردی

 

 اخذ مدرک سال محل شرح عنوان

 52/65/49 تهران  روش تحقیق در علوم تربیتی 1

 59/65/49 تهران  سیستم های چند رسانه ای 2

 59/65/49 تهران  الی در مدرسهمدیریت م 3

 59/65/49 تهران  ارزشیابی آموزشی 4

 55/65/49 تهران  برنامه تحول اداری وشاخص مرتبط با آن 61آشنایی با  5

 64/65/49 تهران  مدرسه استاندارد 6

 51/65/46 تهران  آشنایی با اندیشه وافکار شهید مطهری در اسالم 7

 52/65/46 تهران  خود ارزیابی 8

 65/45//66 تهران  فرهنگ و آداب پوشش 9

 64/65/46 تهران  برنامه ریزی آموزشی 11

 61/65/6646 تهران  روانشناسی رشد دوره نوجوانی وجوانی 11



 رزومه مدیران 5صفحه 
 

 

 

 4/65/6646 تهران  راهنمای عملی تهیه طرح درس 12

 56/6/6646 تهران  تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 13

14 
ش پرورش فرهنگی وپرورشی در سند مبانی و اصول آموز

 تحول
 65/65/6645 تهران 

 66/65/6645 تهران  آسیب شناسی خانواده 15

 5/4/6645 تهران  الگوها وروش های برنامه ریزی با انعطاف برنامه درسی ملی 16

 61/65/6645 تهران  آموزش الکترنیکی  17

18 
ه نظری قوانین آیین نامه ها ومقررات آموزشی دوره متوسط

 وپیش دانشگاهی
 55/65/6646 تهران 

 66/65/6646 تهران  وپرورش برنامه ریزی در آموزش 19

 1/65/6641 تهران  کمک های اولیه وفوریت های پزشکی امدادی 21

 52/66/6641 تهران  اصول ایمنی و کمک های اولیه 21

 62/66/6641 تهران  ارتقاء سالمت اداری ومبارزه با فساد 22

23 
برنامه ریزی در دستگاه های دولتی )تمرکز بر وظایف و 

 فعالیت ها(
 2/66/6641 تهران 

 65/2/6634 تهران   سیره پیامبر اعظم )ص( 24

 65/2/6634 تهران  مبانی تربیت اسالمی 25

 65/2/6634 تهران  آموزش پیشگیری از ایدز 26

 65/2/6634 تهران  فرهنگ تفاهم در مدرسه 2

 6/5/6634 تهران  و اصول مدیریت در مدرسهمبانی  2

 6/5/6634 تهران  امر به معروف ونهی از منکر  29

31 
قوانین ومقررات وآیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به 

 شیوه مدیریت 
 61/6/6634 تهران 

 63/6/6634 تهران  تیم سازی وشیوه های  کار گروهی 31

 63/6/6634 تهران  رهبری آموزشی 32

 3/61/6633 تهران  بیماری های نو پدید وراه های پیشگیری 33

 53/65/6633 تهران  مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه 34

 66/1/6633 تهران  ئل ومشکالت تربیتی دانش آموزان برسی مسا 35

 56/6/6633 تهران  فرهنگ و مفاهیم قرانی )مبانی و مبادی آشنایی با قران( 37

 51/65/6631 تهران  خوانی وتجوید قران کریمروان  38

39 
تحلیل برنامه درسی وشیمی وآزمایشگاه متوسطه و پیش 

 دانشگاهی
 66/65/6631 تهران 

 55/65/6632 تهران  روخوانی قران کریم 41



 1صفحه  47/  15/  57ویرایش 

 

 

 2/65/6632 تهران  تفکر سیستمی در مدیریت سازمان ها 41

 2/65/6632 تهران  انگیزش در کار 42

 64/66/6632 تهران  ت های تفکر وحل مسالهمهار 43

 62/65/6639 تهران  خالقیت ونو آوری در سازمان آموزشی 44

 61/6/6639 تهران  (access)بانک های اطالعاتی  45

 52/65/6646 تهران  برنامه ریزی استراژیک در آموزش پرورش 46

 61/6/6639 تهران  (power point ارائه اطالعات به صورت کامپیوتری 47

 54/6/6639 تهران  (excel) صفحه گسترده ها 48

49 
 ومدیریت فایلهای مفاهیم پایه فن آوری اطالعات وارتباطات

windows 
 56/9/6636 تهران 

 56/9/6636 تهران  واژه پردازها 51

 66/3/6635 تهران  مقدمات مدیریت آموزشی 51

 3/2/6636 تهران  انس وباالتر(لیسنماز شناسی ) 52

53 
دوره غیر حضوری آشنایی با فصلنامه مدیریت آموزش 

 وپرورش
 55/5/6636 تهران 

 61/61/6631 تهران  مهارتهای مورد نیاز مدیریت آموزشگاهی 54

 66/3/6631 تهران  آموزش شیوه های مناسب برخورد با نوجوان 55

 3/9/6634 تهران  تبیین افکار واندیشه های امام خمینی )ره( 56

 1/9/6634 تهران  تبیین افکار و اندیشه های امام خمینی 57

 

 د( تجارب در حوزه تدریس
ف

ردی
 

 محل تدرس پایه نام درس

 62الغدیر م  اول ودوم شیمی 1

 کالس خالقیت 2

دوره 

معاونین م 

9 

 مرکز باقر العلوم  9ضمن خدمت م 

3    

4    

5    

6    

7    
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 ه( تجارب و مشاغل اجرائی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
 سال

 شروع

 سال

 پایان

 6635 6636 62م  -الغدیر   معاون آموزشی 1

  مدیریت  2
الغدیر وشهدای مکه دبیرستان 

 62شاهد کوثر م -62م /
6635 6639 

  مدیریت 3

واداره  62م ارزیابی عملکرد 

طرح پراکنده -کل شهر تهران 

 شاهد

6639 6633 

  مدیریت  4
هرا )س( م دبیرستان حضرت ز

9 
6633 6634 

 6641 6634 دبیرستان الغدیر کیش  مدیریت 5

6 
بانوان و امور مشاور 

ل مقطع ومسئو

 متوسطه دوره دوم

 6645 6641 9منطفه  

 6641 6645 9دبیرستان ایران م   مدیریت 7
 

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

ف
ردی

 

 شرح عنوان

 سوم نهاییامتحان پایه سئواالت  امتحاننشر  1

2   

3   

4   
 ا


