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 (Education and Qualifications)  تحصيالت و توانايي های علمي -2

مقطع 

يتحصیل  

يرشته تحصیل واحد آموزشي  مدت تحصیل گرايش  شهر     معدل 

 تا از
 04/16   مشهد مدرّس دبيرستان شهيد 1363 1358 فرهنگ وادب علوم انساني دیپلم

مدیپل  **** // دبيرستان امام صادق)ع( 1383 **** كاربري كامپيوتر كامپيوتر 

 23/16 // دانشگاه فردوسي مشهد 680328 630701 دبيري الهيات ومعارف اسالمي الهيات ومعارف اسالمي ليسانس

سفوق ليسان  96/16 تهران مي تهران مركزيدانشگاه آزاد اسال 760421 731101        وحكمت اسالمي فلسفه الهيات ومعارف اسالمي 

دكتري   18 مشهد  دانشگاه فردوسي مشهد ادامه دارد 1390 حكمت متعاليه فلسفه اسالمي 

 

 

    (Skills and Work Experiences) ي سوابق شغل -3
نام 

 سازمان

 عنوان

 پست

 نوع اشتغال مدت تصدی

 
 آدرس

 تا از
ی

ضو
 ر

ن
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را
خ

ن 
ستا

ش ا
ور

پر
و 

ش 
وز

آم
 

 اداره آموزش وپرورش -درگز تمام وقت 31/6/71 1/7/68 دبير

 1اداره آموزش وپرورش ناحيه  –مشهد مقدس  تمام وقت 31/6/72 1/7/71 دبير

 اداره آموزش وپرورش -درگز تمام وقت 14/6/75 1/7/72 دبير

 5اداره آموزش وپرورش ناحيه –مشهد مقدس  تمام وقت 14/6/76 15/6/75 معاون دبيرستان

 4اداره آموزش وپرورش ناحيه  –مشهد مقدس  تمام وقت 2/8/78 15/6/76 عاون دبيرستانم

3/8/78 كارشناس مسئول آموزش متوسطه  2/5/83 //                        //        تمام وقت   

3/5/83 دبير //                         //        تمام وقت 31/6/85   

//                          //        تمام وقت 31/6/91 1/7/85 معاون فني  

دانشگاهمأموربه   دانشگاه فردوسي مشهد - مشهد مقدس تمام وقت 31/6/94 1/7/91 

 4اداره آموزش وپرورش ناحيه  –مشهد مقدس  تمام وقت تاكنون 1/7/94 دبير
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 compilationپژوهش ،طرح و تاليفات   – 5

ف
دي

 ر

 محل انتشار عنوان مقاله
 تاريخ

 پذيرش

 شماره

 پذيرش
5/11/77 آموزش وپرورش بررسي آراء فالسفه ومتكلمين اسالمي درباره حدوث وقدم 1  60177 

9/12/83 آموزش وپرورش ابليس ازدیدگاه قرآنجن و 2  103978 

30/1/84 آموزش وپرورش اعجازقرآن 3  22296 

4/2/84 آموزش وپرورش براهين وصول به معرفت خداوند 4  22869 

12/2/84 آموزش وپرورش معرفت واجب الوجود 5  10359 

20/6/84 آموزش وپرورش شفاعت 6  38129 

نظام پذیرش وبررسي  راه اندازي وطراحي روندنما ومراحل كار 7

 مشهد 4پيشنهادات ناحيه 

4/7/86 آموزش وپرورش  46662 

1393تابستان رهيافت انقالب اسالمي پژوهشي -مجله علمي ره باولي فقيه امام خميني حاكم مدینه فاضله صدرالمتألهين درقياس 8  27ش  سال هشتم 

 22668/330/601 20/3/95 جشنواره كشوري كيفيت بخشي به علوم انساني درفلسفه اسالميجایگاه ونقش مالصدرا 9

18/3/95 اندیشه دیني دومين كنگره بين المللي فرهنگ و )ره(الهيات سلبي ازدیدگاه امام خميني 10  30480 

 دردست داوري **** **** تبدیل نفس به عقل درحكمت متعاليه 11

 دردست داوري **** **** يجرجان لياسماع ميحك «يخوارزمشاه رهيذخ»در  يابعاد سالمت 12

 دردست داوري **** **** يجرجان لياسماع ميحك «يخوارزمشاه رهيذخ»در  يسبک زندگ 13

 دردست داوري **** **** ... ياتاناز يمساله  ليتحل 14

 دردست داوري **** **** ي ...سهرورد ياشراق يمعرفت شناس 15

 دردست داوري **** **** ... سعادت وشقاوت در يسمعناشنا  16

 Didactic terms )  و .......    ) دريس ، مهارت های تکامپيوتري گذرانده شده دوره های آموزشبرخي از  -4

 نام دوره

ت
اع

س
 

 نام دوره

ت
اع

س
 

 نام دوره
ت

اع
س

 

 68 دوره كار آموزي مدیران دروس  40 كارگاه برنامه ریزي آموزشي 32 مفاهيم پایه فن آوري ومدیریت  فایل ها

 20 دها)غير حضوري(تحليل ها ورویدا 32 روش هاوفنون برنامه ریزي آموزشي EXCEL 26صفحه گسترده ها

 51 اقدام پژوهي)پژوهش در عمل( 24 خالقيت و نو آوري در مدرسه ACCESS 26بانک هاي اطالعاتي 

 30 اجتماعي -پيشگيري ازآسيب هاي رواني 38  نقش  والدین ... مهارتهاي زندگي و WORD 26واژه پردازها 

 20 بررسي مسایل كالم جدید 18 و پرورشاستاندارد سازي در آموزش  POWER POINT 20ارائه اطالعات  

Internet  32 تهاجم فرهنگي و شيوه هاي مقابله  24 بهره وري درمدرسه 30 مقدماتي 

 8 خدمات كشوري آشنایي باقانون مدیریت 24 مباني واصول مدیریت درمدرسه      e-countent  48توليدمحتواي الكترونيكي  

 16 رشدعاطفي واجتماعي جوانان 24 جامعه شناسي آموزش وپرورش 450 دوره مهارتي رایانه كاردرجه دو

 16 مدیریت پيشگيري ازوقوع جرم وآسيب ها 24 يآموزش يابيارزش 450 دوره مهارتي رایانه كاردرجه یک

 16 تيشخص يروان شناس 24 يدرس يزیبرنامه ر يمبان End  Note 24  آشنایي باپایگاه هاي اطالعاتي و

 1درپیوست شماره  کل دوره ها 2658جمع کل    1029  دانشگاه ها جمع  1629   رورشجمع آموزش وپ
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950420بروزآوری    

 statureنشان ها وفعاليتها   ،جوايز – 6

 سال مالحظات موضوع سال مالحظات موضوع
دوره ودهمين كاندیداي نهمين 

انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

 ازحوزه مشهدوكالت

باحدود  24کسب رتبه 

 رای 000/25

 

1390 

 

تدريس درمقطع کارداني 

 شناسي دانشگاه وکار

به شرح جدول پایين همين 

 صفحه

 86ازمهر

 تاكنون

مدرس دوره هاي ضمن خدمت  1368از كليات فلسفه اسالمي تدریس دوره هاي آمادگي پيام نور 

 وكارگاه هاي تخصصي دبيران 

 94ازمهر درسطح آموزشگاه وناحيه

كليه پایه ها ورشته هاي تدریس در  تاكنون

 يش دانشگاهي پدبيرستان،هنرستان و 

دروس مباني كامپيوتر، دیني، 

 عربي، فلسفه ومنطق  ، تاریخ 

1368 

 معلم نمونه تاكنون

 

و  89و88سال هايآموزشگاه 

 94و90ناحيه – 94و90

 مورد 6

:  اقدام كشوريهاي داوري جشنواره 

كيفيت ،الگوهاي برترتدریسپژوهي، 

جشنواره  و بخشي به علوم انساني

 نمایشي عربي استاني هنرهاي

 ده ها ناحيه درسطح آموزشگاه و

 مورد

شركت درجشنواره هنرهاي 

 نمایشي عربي بعنوان دبيرراهنما

درسطح كسب رتبه اول 

 استان

 95خرداد

مقاله نویسي در جشنواره كشوري 

 كيفيت بخشي به علوم انساني

درسطح كسب رتبه دوم 

 استان

 95خرداد

 95مرداد ناحيه درسطح آموزشگاه و كسب رتبه برتراقدام پژوهي  1393از حيهدرسطح نا عضوكميته پژوهشي ناحيه 

راه اندازي ومدیریت سایت شخصي 

 ووبالگ فرهنگي ، علمي، آموزشي،

   (www.4sooy.ir )  

www.yazdanbakhsh.b

logfa.com 

 90اسفند

 85دي

ويق مورد تقديروتش 94

 …، استانداراز وزیرکتبي 

  کل موارددرپیوست شماره دو

بجزتقدیرهاي كتبي سایر 

وزارت خانه ها ، نهادهااز 

 قبيل شوراي نگهبان و .....

1368 

 تاكنون

مدیریت سایت عربي  و راه اندازي

 وسایت فلسفه گروه هاي آموزشي 

arabi4.razaviedu.ir 
falsafeh4.razaviedu.ir 

1368 

 تاكنون

لكرد مطلوب بعنوان مصحح ، عم

 شي  مراقب و سرپرست سالن...من

 درامتحانات نهایي كشوري

 ده ها مورد

1376 

 تاكنون

مورد،طراح سئوال 2رسيسرگروه د

 2،نماینده دبيران1امتحانات هماهنگ

 انتخاب درسطح ناحيه
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 مورد

وكميسيون انجمن هاعضویت در

 ،پژوهشيهاي گوناگون آموزشي

 1368 ده ها مورد

 تاكنون

پيشنهادهاي پذیرفته شده درنظام 

 پذیرش وبررسي پيشنهادات

 مورد3وزارت علوم،تحقيقات

 مورد  17آموزش وپرورش   

1368 

 تاكنون

دریافت تعجيل درگروه 

 گروه تشویقياخذو

باتوجه به ارزشيابي وطبق 

 حكم كارگزیني

و86و85

87 

پست های  – 8 ليست دروس تدريس شده – 7

متوسطه مقطع عنوان درس رديف آموزشياجراييِ   دانشگاه عنوان درس رديف 

 دبير كارداني وكارشناسي كليات فلسفه 1 دبيرستان وپيش دانشگاهي دیني وقرآن 1

 معاون آموزشي كارداني وكارشناسي 1اندیشه اسالمي 2 // معارف اسالمي 2

 معاون اجرایي كارداني وكارشناسي  2اندیشه اسالمي 3 // عربي 3

 معاون فني كارداني وكارشناسي اخالق اسالمي 4 // فلسفه ومنطق 4

  مدیردروس كارداني وكارشناسي انقالب اسالمي ایران 5 // تاریخ 5

كارشناس مسئول  كارداني وكارشناسي تفسيرموضوعي قرآن كریم 6 // آمادگي دفاعي 6

 آموزش متوسطه وپيش

 دانشگاهي

 

 

 كارداني وكارشناسي عي نهج البالغهتفسيرموضو 7 // مباني كامپيوتر 7

 كارداني وكارشناسي تاریخ تحليلي اسالم 8   

 كارداني وكارشناسي وصایاي امام خميني)ره( 9

 كارداني وكارشناسي اندیشه سياسي امام خميني)ره( 10

 كارداني وكارشناسي حقوق اجتماعى و سياسى در اسالم 11

 كارداني وكارشناسي جمعيتدانش خانواده و 12
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