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 ) مدیر دبستان دوره یک پسرانه الغدیر کیش ( الف( مشخصات فردی

 12/7/2431 تاریخ تولد: احمدی نام خانوادگی: محمد حسین نام:

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

 mha46@yahoo.com :پست الکترونیک 27133354641-5 تلفن:

 

 ت آکادمیکب( تحصیال

 پایان شروع محل تحصیل گرایش عنوان مقطع

      دیپلم

      کارشناسی

 02 67 دانشگاه تهران فلسفه تعلیم و تربیت علوم تربیتی کارشناسی ارشد

      دکترا
 

 های گذرانده شدهها و دورهها، مهارتها، تخصصج( توانایی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
اخذ  سال

 مدرک

 آموزش و پرورش ساعت 2672مختلفموارد  آموزشهای ضمن خدمت 1
 2415از 

 تاکنون

 خوشنویسی 2
نستعلیق )دوره عالی( شکسته)دوره عالی ( کتابت 

 )دوره عالی(
 انجمن خوشنویسان

از سال 

2472 

 جهت حضور در جبهه های حق بر علیه باطل آموزشهای نظامی 3

 پادگان امام حسن )ع(

 بسیج شهر ری

قرارگاه صراط 

 المستقیم

2411 

4     

5     

6     
 



 رزومه مدیران 1صفحه 
 

 

 

 د( تجارب در حوزه تدریس

ف
ردی

 

 سیمحل تدر پایه نام درس

 3تهران آمورش و پرورش منطقه  پنجم و دوم آموزگار ابتدایی 1

 تاریخ 2
سوم 

 متوسطه
 4قه تهران آموزش و پرورش منط

 تهران آموزش و پرورش مناطق مختلف متوسطه مشاوره 3

 تهران آموزش و پرورش مناطق مختلف متوسطه خوشنویسی 4

5    

6    
 

 ه( تجارب و مشاغل اجرائی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
 سال

 شروع

 سال

 پایان

 معاونت ابتدایی معاون  1
دبستان شاهد شهید 

 دهقان
2416 2476 

 مجتمع خارج از کشور مدیر مجتمع  2
 هر پکنکشور چین ش

 مجتمع امام خمینی)ره(
2470 2462 

 مدیر دبیرستان و پیش دانشگاهی مدیر  3
دبیرستان شاهد فتح 

 تهران 4منطقه 
2463 2405 

4      
 

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

ف
ردی

 

 شرح عنوان

1 
تأثیر آموزش های پیش از دبستان بر آموزش و 

 پرورش دبستان
 ن نامه دوره کارشناسی علوم تربیتیپایا

2 
فرصت ها و چالش های فناوری اطالعات در 

 آموزش و پرورش ایران با تأکید بر آرا لیوتار
 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی

3   
 


