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 ) مدیر دبستان دخترانه الغدیر کیش ( الف( مشخصات فردی

 71/71/84تاریخ تولد: عطایی آشتیانی نام خانوادگی: فیروزه نام:

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

 ataee.fi@mehr8.ir:پست الکترونیک 23844457670-5 تلفن:

 

 ب( تحصیالت آکادمیک

 پایان شروع محل تحصیل گرایش عنوان عمقط

      دیپلم

 33 37 دانشگاه آزاد تهران  آموزش ابتدایی علوم تربیتی  کارشناسی

      کارشناسی ارشد

      دکتری
 

 های گذرانده شدهها و دورهها، مهارتها، تخصصج( توانایی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
اخذ  سال

 مدرک

 1/8/63 رورشپاداره آموزش و  ساعت(  04اهی )مقدمه مدیریت آموزشگ  7

 5/8/63 اداره آموزش و پرورش ساعت(5شناخت امام زمان )عج( به صورت فعال)  2

 12/8/63 اداره آموزش و پرورش ساعت(8آموزش بهداشت فردی )  3

 10/8/63 اداره آموزش و پرورش ساعت(8آموزش بهداشت محیط )  8

5  
ولیا مدرسه بر سالمت روانی اجتماعی دختران تاثیر شیوه های رفتار ا

 ساعت(42دانش آموز به صورت فعال )

 اداره آموزش و پرورش
5/6/63 

 13/10/63 اداره آموزش و پرورش ساعت(8372عصری با قرآن )  6

 12/0/66 اداره آموزش و پرورش ساعت(12روش های تدریس نوین )  1

 5/5/63 اداره آموزش و پرورش ساعت(15روش های تحقیق به صورت فعال )  4

 7/6/66 اداره آموزش و پرورش ساعت(  04مبانی و اصول مدیریت در مدرسه به صورت فعال)  9

 08/6/66 اداره آموزش و پرورش ساعت(4بهبود کیفیت آموزش با تاکید بر فن آوری اطالعات )  71



 رزومه مدیران 0صفحه 
 

 

 

 12/5/68 اداره آموزش و پرورش ساعت ( 10دوره های طرح نویسی )  77

 1/6/68 اداره آموزش و پرورش ساعت(82روانشناسی از معنا تا رفتار به صورت فعال )  72

 15/6/68 اداره آموزش و پرورش ساعت(18حقوق اجتماعی ،آموزشی و اداری معلم به صورت فعال)  73

 05/6/68 اداره آموزش و پرورش ساعت ( 4هوش های چند گانه )  78

 5/0/82 اداره آموزش و پرورش ساعت ( 72روانشناسی رشد )  75

 0/8/82 اداره آموزش و پرورش ساعت ( 04رهبری آموزشی به صورت فعال )  76

 7/11/82 اداره آموزش و پرورش ساعت ( 18مدیریت ارتباط در مدرسه به صورت فعال )  71

 1/7/81 اداره آموزش و پرورش ساعت( 72آموزش طراحی وب به صورت فعال )  74

 0/5/81 اداره آموزش و پرورش ساعت( 04آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزش)  79

 4/8/81 اداره آموزش و پرورش ساعت ( 00آموزش و پرورش و توسعه )  21

 6/8/81 اداره آموزش و پرورش ساعت( 04بهره وری در مدرسه به صورت فعال )  27

 1/7/80 پرورش اداره آموزش و ساعت ( 6پژوهش دانش آموزی )  22

 8/7/80 اداره آموزش و پرورش ساعت( 4کاربرد هوش های چند گانه )   23

 6/7/80 اداره آموزش و پرورش ساله (4حیا و عفاف و حجاب )  28

25  
 04آشنایی با روش های جذب دانش آموزان به نماز به صورت فعال )

 ساعت (

 اداره آموزش و پرورش
4/0/87 

 1/7/87 اداره آموزش و پرورش ساعت( 10ری )اختالالت یادگی  26

 12/7/87 اداره آموزش و پرورش ساعت( 10اقدام پژوهی )  21

 15/7/87 اداره آموزش و پرورش ساعت( 10خالقیت به صورت فعال )  24

 8/4/87 اداره آموزش و پرورش ساعت( 72آموزش فتوشاپ)  29

 11/12/87 اداره آموزش و پرورش ساعت( 4کارگاه مقدماتی زبان مادری )  31

 18/12/87 اداره آموزش و پرورش ساعت( 10کارگاه مقدماتی ارتقاء موفقیت کودکان )  37
 

. الزم به ذکر است دوره های ضمن خدمت چندسال اخیر فقط ذکر شده است 

 د( تجارب در حوزه تدریس

ف
ردی

 

 محل تدرس پایه نام درس

 1دبستان گلهای محمدی منطقه  نجمسوم تاپ کامپیوتر-علوم  7

 7مجتمع نور الهام منطقه  راهنمایی علوم  2

3    
 



 7صفحه  84/  10/  24ویرایش 

 

 

 

 ه( تجارب و مشاغل اجرائی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
 سال

 شروع

 سال

 پایان

 30 31 شرکت فوالد ایران ترجمه متون  7

 33 30 مدیدبستان گلهای مح جانشین مدیر  2

 38 33 مجتمع دانشگاه تهران معاون آموزشی  3

 61 38 دبستان نمونه دولتی زینبه  معاونت ،مدیریت  8

 65 61 مجتمع دانشگاه کیش مدیریت  5

 - 68 آفاق والیت  موسس مهد و پیش دبستانی  6

 87 65 مجتمع آموزشی بانو امین مدیریت  1

 - 87 مجتمع آموزشی الغدیر مدیریت   4
 

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

ف
ردی

 

 شرح عنوان

7   

2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
 امتیازات کسب شده  تاریخ 

 طرح پژوهش دانش آموزی 1/10/63 7

 کسب تندیس خالقیت و نوآوری در پیش دبستان  63اردیبهشت  2

 نجمن اولیا و مربیان )مشارکت و هماهنگی بیشتر دو نهاد خانه و مدرسه (تقدیر و تشکر ا 71/8/63 3

 ی ممتاز در اولین نمایشگاه دست آوردهای مدارس )خالقیت ،پژوهش و فن آوری(کسب تندیس رتبه 66اردیبهشت  8

 (7تقدیر و تشکر تالش بی وقفه در گروه های آموزشی )منطقه  17/7/66 5

 س در پنجمین جشنواره پژوهشی دانش آموزی موسسه تبیان کسب تندی 68اردیبهشت  6

 تهران 7کسب تندیس جشنواهر پژوهشی دانش آموزان و معلمان منطقه  82-68 1

 کسب تندیس دریافت مقام سوم مسابقات هندبال 81-82 4

 کسب تندیس گواهینامه ی هوشمندسازی مدارس 80 9

 تهران 7از مدارس برگزیده ی منطقه  کسب تندیس مقام در همایش تجلیل 80بهمن  71



 رزومه مدیران 4صفحه 
 

 

 

 کسب تندیس تجلیل از برگزیدگان طرح هوشمند سازی مدارس در سطح پیشرفته 80اسفند  77

 تهران 7گواهی هوشمند سازی منطقه حائز دریافت سطح پیشرفته منطقه  18/10/80 72

 87بهار 73
مسابقات کانون فرهنگی تربیتی  و هاجشنوارهی مراسم افتتاحیه کسب تندیس یادبود سومین دوره

 پردیس 

 از مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین )رها(کسب لوح تقدیر و تشکر  87 78

 7اجرای طرح های گروه های آموزشی منطقه  12/0/87 75
 


