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وه سا ریاضى  دیپلم
دانشگاه آزاد اسالمى - اراك  ریاضى کارشناسى
ن دانشگاه آزاد اسالمى کرما ریاضى  کارشناسى ارشد

 دکترا      ریاضى  علوم و تحقیقات - تهران
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تالیف: 

گسترش علوم پایه ICT ریاضى کاربردى

انتشارات :  

کسب عناوین:

ساوه - 1399  معلم برتر

ساوه - 1400  استاد برتر

  History of the Teaching and Learning of Mathematics-13th International congress on Mathematical education
Hamburg / Germany / 2016
 Models in Developing Mathematics Eduction MEC21 - Dresden/Germany/2009

محل برگزارى :

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایى 1394

کارگاه   

 کارگاه حل مسئله
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همکارى:  

 دفتر تالیف کتابهاى درسى آموزش و پرورش در سال1394
 تصحیح برگه هاى آزمون تیمز2015            

انجمن مطالعات برنامه درسى ایران 

 انجمن خوشنویسان ایران

دوره هاى آموزشى :

 ICDL 1

 ICDL 2

عضویت در: 

   انجمن ریاضى ایران  

آشنایی با زبان

 زبان انگلیسى

سابقه تدریس : 

از سال 1381  ریاضى
از سال 1395  ریاضى 
    از سال 1386

غیر دولتى روشنگر 
مرکز آموزش از راه دور سوره       

 ریاضى پیش-عمومى-آمار

     از سال 1387
 ریاضى پیش و عمومى - آمار مهندسى

 معادالت دیفرانسیل - ریاضى گسسته            

 زبان فرانسه

از سال 1386 

دانشگاه آزاد اسالمى ساوه واحد ساوه 

مرکز علمى کاربردى صفا   ریاضى پیش - عمومى - آمار
  ریاضى مهندسى پیشرفته-مقطع ارشد      در سال1392 
  نظریه صف-نظریه هاى یادگیرى-مقطع ارشد   درسال1397 

  ریاضى  عمومى - آمار           در سال1398  
          در سال1399  

دانشگاه آزاد اسالمى واحد ساوه                 
موسسه آموزشى غیر انتفاعى فن و دانش      

موسسه آموزشى غیر انتفاعى انرژى ساوه
موسسه آموزشى غیر انتفاعى انرژى ساوه      آمار پیشرفته - مقطع ارشد       

موسسه آموزشى غیر انتفاعى ناصر خسرو ساوه       در سال1396     تحلیل آمارى - مقطع ارشد

مرکز علمى کاربردى جهاد دانشگاهى
مرکز علمى کاربردى صفا

موسسه آموزشى غیر انتفاعى دانشستان

  ریاضى پیش - عمومى - کاربردى
  آمار و احتمال 

کلیه دروس عمومى و تخصصى ریاضى- مقطع  کاردانى و کارشناسى
موسسه آموزشى غیر انتفاعىفخر رازى

موسسه آموزشى غیر انتفاعى انرژى
موسسه آموزشى غیر انتفاعى ناصرخسرو

کلیه دروس عمومى و تخصصى ریاضى- مقطع  کاردانى و کارشناسى
کلیه دروس عمومى و تخصصى ریاضى- مقطع  کاردانى و کارشناسى
کلیه دروس عمومى و تخصصى ریاضى- مقطع  کاردانى و کارشناسى

دانشگاه آزاد اسالمى واحد ساوه کلیه دروس عمومى و تخصصى ریاضى- مقطع  کاردانى و کارشناسى

موسسه آموزشى غیر انتفاعىسما کلیه دروس عمومى و تخصصى ریاضى- مقطع  کاردانى و کارشناسى

موسسه آموزشى غیر انتفاعىسما

دانشگاه آزاد اسالمى واحد ساوه تحلیل آمارى- مقطع ارشد
تحلیل آمارى- مقطع ارشد
تحلیل آمارى- مقطع ارشد
تحلیل آمارى- مقطع ارشد

موسسه آموزشى غیر انتفاعى ناصرخسرو
موسسه آموزشى غیر انتفاعى فن و دانش

موسسه آموزشى غیر انتفاعى انرژى ساوه
دانشگاه آزاد اسالمى واحد ساوهریاضى مهندسى پیشرفته - مقطع ارشد




