
 باسمه تعالي

 

                                                 هــــرزوم
 

 ( مشخصات فردي:الف

 1354 :سال تولد مهدوي  نام خانوادگي: پروسکه  نام:
 

 ب( مشخصات تحصيلي:

 رشته تحصيلي مدرك تحصيلي رديف

 نرم افزار کامپيوتر کارشناسي 1

 مديريت اجرايي کارشناسي ارشد 2
 

 :سوابق کاري( ج

 محل اشتغال به کار رديف
 تاريخ اشتغال

 فعاليت موضوع
 تا از

1 
مدير و موسس آموزشگاه آزاد فني 

 حرفه اي 
1379 1396 

فناوري اطالعات و ارتباطات،خدمات 

آموزشي، امور مالي و بازرگاني،گردشگري 

 ،تعمير تلفن همراه

مدير دبستان غير دولتي پسرانه  2

 بهان
1394 1395  

مسئول انجمن صنفي آموزشگاههاي  3

زش فني و حرفه اي وآزاد سازمان آم

 استان البرز 

 تا کنون 1389
 ياطالعات و امور مال يفناور يرشته ها

 يبازرگان

عضو کانون انجمن صنفي آموزشگاه  4

هاي آزاد سازمان آموزش فني و 

 حرفه اي استان البرز

  تا کنون 1392

هنر آموز )مدرس( وزارت آموزش  5

 کرج  4وپرورش ناحيه 
1377 1396  

6 
ارت مربيگري دررشته هاي داراي ک

از سازمان آموزش فني  ITمختلف 

 وحرفه اي

  تا کنون 1380

7 

 طراح سوال وبرگزار کننده اردوها و

و  یاستان -یداور مرحله شهرستان
 ن،یچهادهم ن،یزدهمیکشور س
و   نیو شانزدهم نیپانزدهم

 یمسابقات ملوهجدهمین  نیهفدهم
 مهارت
 

-طراح گرافیک-وب-نرم افزار تجارت تا کنون 1390

 رباتیک-شبکه

 ابوظبيداور بين المللي مسابقات  8
world skills 

 ITSOFTWAREرشته  2017

SOULUTION FOR BUSINESS 

 کازان مسابقات يالملل نيداور ب 9
world skills 

 ITSOFTWAREرشته  2019

SOULUTION FOR BUSINESS 

10 
داور مسابقات علمي کاربردي  

 ش و پرورشمرحله استاني آموز
1394   

  1395 1390عضو شوراي مربيان سازمان آموزش  11

 



 حرفه های رایانه فني و حرفه اي 

 

 

 

 

12 
 موزش هاي مديريت و اجراي طرح آ

ومنطقه 4برون سپاري مدارس ناحيه

 استان البرز  ساوجبالغ 

1394 1396  

13 
نماينده شوراي سازش انجمن هاي 

ي صنفي کار فرمايي آموزشگاه ها

 رايانه استان البرز 

1392 1393                                                                                                                          

14 

داراي مجوز برگزاري مهارتهاي 

هفتگانه فناوري اطالعات ويژه 

کارکنان دولت از سازمان مديريت و 

 کشور برنامه ريزي

  تا کنون 1388

15 

طراح سواالت آزمون هاي پروژه 

محور سازمان آموزش فني حرفه اي 

در رشته فناوري اطالعات  در تربيت 

 مربي

1397   

16 

پروژه  يطراح سواالت آزمون ها

 يحرفه ا يمحور سازمان آموزش فن

اطالعات  در  يدر رشته فناور

 اصفهان

1398   

 

 :د( دوره هاي آموزشي

 عنوان دوره آموزشي رديف

  1393" مدیریت کسب وکار و بازاریابی "در سال شرکت در دوره آموزشي 1

 1385"مهارت های کسب و کار"در سال يشرکت در دوره آموزش 2

 "مدیریت و توسعه کسب و کار "در مرکز همایش های صدا و سیمايشرکت در دوره آموزش 3

 1391علم تا عمل "در سال " کارآفرینی از  يشرکت در دوره آموزش 4

 1384"اخالق حرفه ای " در سال يشرکت در دوره آموزش 5

 1384"مدیریت استراتژیک" در سال يشرکت در دوره آموزش 6

  1384" تبلیغات و بازاریابی"در سال يشرکت در دوره آموزش 7

 1393"کارآفرینی مقدماتی" در سال يشرکت در دوره آموزش 8

 "تربیت کارشناس داوری و طراحی پروژه مسابقات داوری"يشرکت در دوره آموزش 9

 1393"بورس"در سال يشرکت در دوره آموزش 10

11 
ساعت ويژه هنرآموزان آموزش و  1500داراي گواهي نامه ضمن خدمت تخصصي و عمومي بيش از 

 پرورش

 سخنراني ها:( هـ

 سال  عنوان رديف

 1392 ز ايران نيروهاي مسلحهمايش مسئولين طرح اي 1

 1392 همایش معرفی طرح مهندسین فردا برای مدیران آموزشگاه های آزاد استان البرز 2

 1393 همایش مدیران برای طرح رتبه بندی آموزشگاه های آزاد  3



همایش هنرآموزان و مسئولین آموزش و پرورش استان البرز پیرامون ایجاد روحیه  4

 وزان فنی و حرفه ای کاردانش کارآفرینی دانش آم
1394 

 1394 بزرگداشت مقام معلم با همکاری کانون استانی انجمن های صنفی  5

 

 

 تقديرنامه ها: (و

 عنوان تقديرنامه رديف

 تقديرنامه از شوراي اسالمي شهر کرج به عنوان کارآفرين استان  1

2 
تان البرز به منظور شرکت در برگزاريي سيزدهمين تقديرنامه هايي از مدير اداره کل فني و حرفه اي اس

 ،چهاردهمين ،پانزدهمين و شانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت 

3 
تقديرنامه از مديرکل آموزش فني و حرفه اي کرج پيرامون جشنواره الگوي برتر مهارت آموزي ويژه مربيان 

 آموزشگاه هاي آزاد

 و پرورش استان البرزتقديرنامه از مديرکل آموزش 5بيش از  4

 کرج 4تقديرنامه از مدير اموزش و پرورش ناحيه  10بيش از  5

 تقديرنامه از معاون پژوهش و برنامه ريزي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و ريئس ستاد اجرايي 6

7 
گاه هاي لوح تقدير از مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان البرز به عنوان مسئول انجمن صنفي آموزش

 رايانه استان البرز

8 

لوح تقدير از مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز به دليل برگزاري اردوهاي آماده سازي و 

دستيابي به مدال طالي رشته طراحي وب ، مدال برنز رشته راهکارهاي تجارت و ديپلم افتخار  رشته 

دال نقره راهکارهاي تجارت و برنز رشته طراحي طراحي گرافيک در چهاردهمين مسابقات ملي مهارت و م

 گرافيک در شانزدهمين مسابقات ملي مهارت  

9 
تقديرنامه از مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان البرز پيرامون برگزاري اولين همايش علمي و تخصصي 

 مديريت و بازاريابي آموزشگاه هاي آزاد
 

 قراردادها (ز

 قرارداد عنوان رديف

 

 همکاري تاريخ

  

 1395 1386 خانه کارگر تشکيالت کرج  1

2 
آموزش و پرورش استان البرز طرح برون سپاري رشته هاي مهارتي دانش 

 آموزان کار دانش
1394 

1395 

  1387 قرارداد با سازمان ملي جوانان  3

 1395 1388 مجري آموزش دوره هاي فناوري اطالعات کارکنان دولت  4

  1391 ه هاي مهارتهاي پيشرفته )سازمان آموزش فني و حرفه اي (قرارداد دور 5

6 
طرح مهندسان فردا  –قرارداد برگزاري دوره هاي آموزشي مساله محور 

 سازمان آموزش فني و حرفه اي
1391 

 

 1393 1391 کميته امداد امام خميني شهرستان کرج  7

 1395 1393 کانون بازنشستگان تامين اجتماعي  8

 1395 1391 روهاي مسلح طرح ياوران اميد ني 9

 :ي( جهت برقراري تماس

 mahdavi.info@yahoo.com :پست الکترونيک

 


