بسمه تعالی

رزومه
مشخصات فردی:
نام نام خانوادگی:ایرج رشیدی

نام پدر :خیرگرد

متولد9439/9/5:

مذهب :شیعه

وضعیت تاهل:متاهل

ملیت :ایرانی

ساکن:مسجدسلیمان

ایمیلiraj.rashidi56@yahoo.com:

تحصیالت :
دیپلم :

علوم تجربی

دبیرستان سینا مسجدسلیمان

9431

فوق دیپلم :

زبان انگلیسی .تربیت معلم

.تربیت معلم شهید قاسمی گچساران

9411

لیسانس :

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر

9413

فوق لیسانس:

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر

9419

دانشجوی دکتری

مدیریت دولتی منابع انسانی

علوم وتحقیقات تهران

9494

سوابق اجرائی :

دبیر آموزش وپرورش
مشاور تحصیلی دبیرستانهای مسجدسلیمان
کارشناس مشاوره آموزش و پرورش مسجدسلیمان
کارشناس آماروبودجه اداره آموزش وپرورش """
بازرس مدارس آموزش وپرورش
معاون هنرستان فنی شریف واقفی
دبیر فوق برنامه آموزشی مدارس شاهد مسجدسلیمان
دبیرستاد جشنواره الگوی برتر تدریس در مسجد سلیمان
دبیر و رابط ستاد مسابقات آزمایشگاه وکارگاه آموزش وپرورش مسجدسلیمان
دبیرستاد جشنواره خوارزمی آموزش وپرورش مسجدسلیمان
عضوشورای تربیتی آموزش وپرورش مسجدسلیمان
مدیر گروه رشته آموزش ابتدایی از سال 9434تا فروردین 9439
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مسجدسلیمان از اردیبهشت  39لغایت آبان 39
عضو کمیته مازاد درمان وبیمه عمر واحد مسجدسلیمان
رییس کمیته انضباطی دانشجویی واحد مسجدسلیمان
عضو کمیته هماهنگی تربیت بدنی منطقه شش دانشگاه آزاد اسالمی
معاون اداری و مالی واحد مسجدسلیمان از آذر  9439تاکنون
دبیر کمیسون معامالت واحد مسجدسلیمان
رییس کمیته دادرسی و انضباطی کارکنان واحد مسجدسلیمان
تدریس در دانشگاه پیام نور مسجدسلیمان
تدریس دوره های مدیریتی در شرکت نفت

دوره های آموزشی :

کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی
آمار وspss

93ساعت
43ساعت

کارگاه آموزشی تئوریهای مدیریت ویژه معاونین
کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی
کارگاه آموزشی وبالگ نویسی
دوره مدیریت عملیاتی ویژه کمیته های انضباطی دانشجویی

93ساعت
93ساعت

کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژه معاونین جدید االنتصاب

 44ساعت

کارگاه آسیب شناسی تربیت دانشجویی

 43ساعت

کارگاه مدیریت موثر جلسات

 94ساعت

دوره سیستمهای اطالعاتی مدیریت

 3ساعت

کارگاه مدیریت بهبود وبهسازی سازمان

 43ساعت

دوره آموزشی تربیت مدرس کارآفرینی

 941ساعت

دوره غیرحضوری تبیین اندیشه و سیره تربیتی ....

 31ساعت

دوره امام شناسی (ویژه حضرت مهدی (عج)

 41ساعت

دوره اقدام پژوهی

 59ساعت

دوره آموزشی روشهای نوین تدریس

 31ساعت

دوره آموزشی نمازشناسی

 41ساعت

دوره آموزشی علم ودین

 43ساعت

دوره آموزشی سیره پیامبر اعظم (ص)

 41ساعت

دوره آموزشی روش تحقیق مقدماتی در علوم تربیتی

 31ساعت

دوره آموزشی ارائه درس به کمک فن آوری

 33ساعت

دوره آشنایی با فصلنامه مدیریت در آموزش و رورش

 35ساعت

دروه آشنایی با سیره امام حسین (ع)

 31ساعت

دوره آموزشی – ictآموزش پرورش-رایانه

 33ساعت

دوره سواد ارتباطی -اطالعاتی

 44ساعت

گواهی آموزش طرح معرفت بسیجیان از 9431/94/94تا9431/94/93
روش تحقیق
آمار مقدماتی

31ساعت
 43ساعت

چگونه از یک متن علمی اطالعات استخراج کنیم

 3ساعت

کارگاه تدوین برنامه درسی

3ساعت

کارگاه آمارو spssمقدماتی

43ساعت

کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی

93ساعت

کارگاه آشنایی با نرم افزار power point

 93ساعت

کارگاه آیین نامه آموزشی

 3ساعت

آشنایی با اینترنت

93ساعت

کارگاه روش شناسی تحقیق

31ساعت

سوابق پژوهشی :

مولف دوم کتاب مدیریت کارخانه بارویکرد کاربردی 9491
دبیر علمی همایش منطقه ای نگاهی نو به آموزش وپرورش ابتدایی برگزارشده در واحد مسجدسلیمان 9431
طرح پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سابقه خدمت وسطح تحصیالت مدیران و بازدهی کاری معلمان.....
طرح پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصی مدیران وقدرت تصمیمگیری و....در ادارات دولتی مسجدسلیمان
رییس کمیته پشتیبانی همایش بین المللی نانو تکنولوژی برگزار شده در واحد مسجدسلیمان 9491
چاپ مقاله در فصلنامه پزوهشی توسعه اجتماعی دانشگاه شهیدچمران(زیر چاپ)

مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها:

ارایه مقاله در همایش منطقه ای نگاهی نو به آموزش وپرورش ابتدایی
اریه مقاله در همایش ملی توسعه پایدار مسجدسلیمان

فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی
همکاری و شرکت فعال در انتخابات در مقاطع ودوره های مختلف بعنوان عوامل اجرایی ....
شرکت در مناسبتهای فرهنگی و ملی بطور مستمر
عضویت در گردان عاشورا و بسیجی فعال
شرکت در آموزشهای طرح معرفت بسیجیان برای نمونه( از  31/99/43تا 31/99/41و 31/94/94تا )31/94/93
شرکت در مانور های گردان عاشورا در چندین نوبت( برای نمونه مانور  13/9/99در محل گردان )933
دیدار با رییس جمهور و رییس مجلس در دوران دانش آموزی در قالب اردوهای دانش آموزی (مقطع راهنمایی)
نوشتن مقاالت گوناگون اجتماعی در روزنامه های محلی
همکاری با برخی پایگاههای مقاومت بسیج و تدریس دوره های آموزشی برای دانش آموزان بسیجی(زبان انگلیسی ).....
عضویت در پایگاه مقاومت بسیج مسجد امام زین العابدین (ع) مسجدسلیمان از حدود سالهای  9434تا 9433
دبیر تشکل اسالمی سیاسی اساتید دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان از  9439تاکنون

