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 الف( مشخصات فردی

 4/6/7441 تاریخ تولد: جواهری نام خانوادگی: محسن نام:

 پایان خدمت وضعیت نظام وظیفه: 4 تعداد فرزند: مجرد  متأهل وضعیت تأهل:

 javaheri_mohsen@yahoo.com :پست الکترونیک 10711070170 تلفن همراه:

 

 ب( تحصیالت آکادمیک

 پایان شروع محل تحصیل گرایش عنوان مقطع

 16 16 دبیرستان نیکان - ـ فیزیک ریاضی دیپلم

 27 16 دانشگاه تهران طراحی جامدات مهندسی مکانیک کارشناسی

 36 39 مرکز دانشگاه آزاد تهران تعلیم و تربیت اسالمی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد

 - - - - - دکتری
 

 های گذرانده شدهها و دورهها، مهارتها، تخصصج( توانایی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
اخذ  سال

 مدرک

 27 تهران سطح عالی انجمن خوشنویسان خوشنویسی 7

 16 تهران  ناجی غریق 2

4     
 

 د( تجارب در حوزه تدریس

ف
ردی

 

 محل تدرس پایه نام درس

 ، صاحب کوثر، مهر هشتم7مفیدتوحید، دانش،  9و  7و  6 نی و قرآندی 7

 7دانش، مفید - تاریخ اسالم 2

 شهید دانش 6 جبر )نظام قدیم( 4

 شهید دانش 7 مثلثات )نظام قدیم( 4

 شهید دستغیب و صلحا 9و  7 هندسه 5



 رزومه مدیران 7صفحه 
 

 

 

  7فیض، مفید 7و  6 ریاضیات 6

 9 حسابان 1
 ، بحر العلوم، رستگاران،7فیض، نوید صالحین، آینده سازان، مفید

 ، مهر هشتمرجهوزارت امور خا E-Learningمدرسه 

 وزارت امور خارجه، نور الهدی E-Learningمدرسه  7 هندسه تحلیلی 8

 7 حساب دیفرانسیل و انتگرال 0
وزارت امور خارجه، دخترانه امام  E-Learningمدرسه 

 صادق)ع(، جهان آرا

 ، مهر هشتم7فیض، دانش، مفید - Auto Cadنقشه کشی صنعتی و  71
 

 ه( تجارب و مشاغل اجرائی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
 سال

 شروع

 سال

 پایان

 93 27 (نوید صالحینمجتمع آموزشی و )دبیرستان فیض   عضو هیأت مؤسس 7

 96 27 دبیرستان فیض  معاون پژوهشی، معلم راهنما 2

 93 97 7دبیرستان مفید  معلم راهنما 4

 36 39 7دبیرستان مفید  معاون آموزشی 4

 تا کنون 39 متوسطه دوره اول و دوم مهر هشتم  مدیر متوسطه 5
 

 

 

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

ف
ردی

 
 شرح عنوان

 7و  6برای تدریس جبر و مثلثات و ریاضی  جزوات ریاضیات پایه 7

 برای دانش آموزان پیش دانشگاهی حساب دیفرانسیل و انتگرال 2

4 E-Math 1 لکترونیک تدریس حسابانمحتوای ا 

4 E-Math 2 محتوای الکترونیک تدریس حساب دیفرانسیل و انتگرال 

5 E-Math 3 محتوای الکترونیک تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی 

 برخی از مباحث دینی 6
 نهج البالغه، توکل، دنیا و زهد، انسان 96شرح قسمتی از نامه 

 امر به معروف و نهی از منکر

1   
 


