
 بسمه تعالی

 مشخصات فردی: 

  0043050735کد ملی :   214شماره شناسنامه:   نام پدر: علی  نام و نام خانوادگی: خسرو داودی 

 وضعیت سربازی: خرید خدمت    2تعداد فرزندان:   وضعیت تاهل: متاهل            صادره از: تهران 

 

 صیلی: حمشخصات ت

  1367سال  –دبیرستان علوی  –دیپلم: رشته ریاضی فیزیک 

  1372سال  –دانشکده فنی دانشگاه تهران  –لیسانس: رشته مهندسی عمران 

 )مدرک رسمی ندارد(  1378سال  –دانشکده روزبه  –فوق لیسانس: رشته روانشناسی مدرسه و مدیریت آموزشی 

  1389سال  – (IOE)دانشگاه لندن  ،ستیتو آموزشی ان –فوق لیسانس: رشته آموزش ریاضی 

  1394سال – (IOE)دانشگاه لندن  ،انستیتو آموزشی  -دکتری: رشته آموزش ریاضی 

 شنیدن: خوب  –صحبت کردن: خوب  –نوشتن متن: عالی  –زبان انگلیسی: درک مطلب و خواندن متن: عالی 

 نوشتن، صحبت کردن و شنیدن: ضعیف  –زبان عربی: درک مطلب و خواندن متن: خوب 

 

 تالیفات 

  رشد نوجوان، مطلب و مقاله برای مجالت مختلف با مخاطب دانش آموز و معلم )مجالت برهان، رشد معلم، 200بیش از 

 رشد دانش آموز(  رشد نوآموز، رشد کودک،

  جلد کتاب کمک درسی کمک آموزشی با موضوع ریاضی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان  250بیش از 

  1384تا  1382بازسازی کتاب های ریاضی دوره راهنمایی  

  1384 – 1382جلد کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی  3تالیف  

  1390 –ریاضی اول دبستان درسی تالیف کتاب  

  1390 –تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی اول دبستان  

 1391 –یاضی دوم دبستان تالیف کتاب درسی ر  

  1391 –تالیف کتاب درسی ریاضی ششم دبستان  

  1392 –تالیف کتاب درسی ریاضی سوم دبستان  

 1392 –تالیف کتاب درسی ریاضی هفتم  

  1393 –تالیف کتاب درسی ریاضی چهارم دبستان  

  1393 –تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی چهارم دبستان  

 1393 – هشتمی ریاضی تالیف کتاب درس 

 1393 –تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی هشتم  

  1394 –تالیف کتاب درسی ریاضی پنجم دبستان 

  1394 –تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی پنجم دبستان  

  1394 – نهمتالیف کتاب درسی ریاضی  



  1394 –تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی نهم  

  1395 –تالیف مجدد کتاب درسی ریاضی ششم دبستان  

  1395 –تالیف کتاب معلم و راهنمای تدریس ریاضی ششم دبستان  

 

 سوابق مشاوره ای 

  مدرسه و مشاوره آموزش ریاضی  10آموزش معملمان ریاضی بیش از 

  مشاور طرح کتابنامه رشد و داوری جشنواره کتاب های آموزشی رشد 

  مشاوره و داوری در خصوص فیلم های آموزشی برای پخش در شبکه آموزش 

  فیلم آموزشی(  5مشاوره در تولید فیلم های آموزشی برای آموزش معلمان ریاضی و فیلم های صنایع آموزشی )تولید 

  مشاوره به سایت تبیان در قسمت مدرسه اینترنتی و تولید نرم افزارهای نمونه 

  آموزشی پیش دبستان، دبستان و راهنمایی مشاوره برای مراکز 

 سال  1سه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان وسمشاور مدیرعامل م 

 مشاورشرکت دایا سیستم نماینده انحصاری کاسیو 

 

 سوابق کارشناسی 

  مدارس  وکشور  یمناطق مختلف آموزش دراجرای کارگاه های آموزشی ریاضی و دوره های آموزشی برای معلمان 

  سال  21راهنمایی و دبیرستان به مدت  ،تدریس ریاضیات ابتدایی 

  کارشناس گروه ریاضی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی 

  شرکت راه بندر  –ماه  3کارشناس نقشه برداری و راهسازی به مدت 

 متر مربع  600طبقه به زیربنای  6اجرای سازه بتنی  –ماه  6 –ت سبک سقف رککارشناس پیمانکاری ش 

  سال  2 –شرکت مدیریت احداث  –کارشناس مهندسی سیستم ها و روش ها 

  سال  1 –شرکت ایران وانت  –کارشناس سیستم ها و مدیریت 

  سال  1 –سازمان چاپ و انتشارات  –کارشناس سیستم ها و روش ها 

  کار کرده و تجربه ی تهیه ی سیستم روش ها، آیین نامه ها و سیستم هادر موارد فوق در زمینه مستند سازی ،M.I.S  و

 را داشته ام.  ISOتدوین و تهیه استاندارد 

 

 سوابق مدیریتی 

  سال  14به مدت  –دانش آموزان دوره راهنمایی  –سردبیری مجله ریاضی برهان 

  سال  12به مدت  –انتشارات مدرسه  –مسئولیت گروه ریاضی آموزش عمومی 

  هماهنگ کننده ی بخش ریاضیات مطالعه بین المللیTIMSS – 1995  ،1999  ،2003  

  سال  7به مدت  –کارشناس مسئول گروه ریاضی عمومی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی 

  سال 14به مدت  –مدیریت مدرسه راهنمایی صلحا 

   سال 6دت به م –مدیریت دبیرستان صلحا دوره اول و دوم 

  سال 6 –مدیر بخش مدرسه ی اینترنتی )مرکز یادگیری( موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان 

  سال 2به مدت  –سردبیری مجله رشد راهنمایی 

  سال 2به مدت  –سردبیری مجله جوانه 



 

 سوابق تدریس

  سال 1 –تدریس ریاضی دبستان 

  سال 23 –تدریس ریاضی راهنمایی 

  سال 4 –تدریس ریاضی دبیرستان 

  سال 10 –برگزاری دوره هاو کارگاه های اموزشی متعدد برای معلمان در دانشگاه شهید بهشتی  –تدریس در دانشگاه 

  1394از سال  دانشگاه شهید رجایی –درس نرم افزارهای ریاضی –تدریس در دانشگاه  

  1394از سال  رجایی دانشگاه شهید –درس آموزش ریاضی  –تدریس در دانشگاه 


