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  بیش  از یازده سال سابقه تدریس ،  تألیف و طراحی آزمون  
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انتشارات علوی   )٢عربی زبان قرآن ( کتاب کار   ١  تهران ٨منطقه   دبیرستان پرسانه فجر خاتم  ١
  فرهیخته

انتشارات علوی   )١عربی زبان قرآن ( کتاب کار   ٢  تهران ١منطقه   دبیرستان پرسانه نخبگان عالمه طباطبایی  ٢
  فرهیخته

انتشارات علوی   )عربی هفتم( کتاب کار   ٣  تهران ٣منطقه   پرسانه علویدبیرستان   ٣
  فرهیخته

  انتشارات راه  )سال سوم متوسطه( زمون راه آ پیک   ٤  تهران ٥منطقه   دبیرستان پرسانه علوی  ٤
  انتشارات راه  )سال دوم متوسطه( پیک آزمون راه   ٥  تهران ١١منطقه   دبیرستان پرسانه علوی  ٥
  انتشارات راه  )سال هشتم( پیک آزمون راه   ٦  تهران ١٣منطقه   پرسانه علویدبیرستان   ٦
  دبیرستان دخرتانه نخبگان عالمه طباطبایی  ٧

  انتشارات راه  )سال نهم( پیک آزمون راه   ٧  تهران ٣منطقه   )واحد فیض کاشانی( 
  انتشارات راه  )سال هفتم( پیک آزمون راه   ٨  تهران ١٣منطقه   دبیرستان دخرتانه علوی  ٨
انتشارات علوی   ١کتاب کار عربی   ٩  تهران ١٦منطقه   دبیرستان دخرتانه فدک  ٩

  فرهیخته
انتشارات علوی   ٢کتاب کار عربی  ١٠  تهران ٢٠منطقه   دبیرستان پرسانه بحر العلوم  ١٠

  فرهیخته

برگزاري همايش و 

  جمع بندي كنكور

مدرس رتبه هاي 

  برتر كنكور

داراي گواهينامه هاي 

  معتبر آموزشي 

 عربي به سبك



 

  آموزشگاه پرسانه ارمغان دانش  ١١
  ١١  تهران ٨منطقه   )کانون فرهنگی آموزش( 

  کتاب شب امتحان 
  Mونه سواالت امتحان نهایی

  )رشته ریاضی و تجربی - سال سوم(  
انتشارات علوی 

  فرهیخته
  علم و فنآموزشگاه پرسانه   ١٢

  ١٢  تهران ٦منطقه   )کانون فرهنگی آموزش( 
  کتاب شب امتحان 

  Mونه سواالت امتحان نهایی
  )رشته انسانی - سال سوم(  

انتشارات علوی 
  فرهیخته

  پیشدادآموزشگاه پرسانه   ١٣
  طراحی آزمون های جامع علوی  ١٣  تهران ٢منطقه   )کانون فرهنگی آموزش( 

  سال سوم متوسطه 
مجموعه آموزشی 

  علوی 
  رسارس کشور

١٤  
  طراحی آزمون های جامع علوی  ١٤  تهران ٤منطقه   پورسینا  های آموزشگاهمجموعه 

  متوسطه اول  
مجموعه آموزشی 

  علوی 
  رسارس کشور

١٥  
  طراحی آزمون های جامع علوی  ١٥  تهران ١منطقه   آموزشگاه  دخرتانه خردمند

  متوسطه دوم 
مجموعه آموزشی 

  علوی 
  رسارس کشور

  آموزشگاه  دخرتانه خالق  ١٦
  طراحی آزمون های مدارس شاهد  ١٦  تهران ٥منطقه   )کانون فرهنگی آموزش(  

  آموزشگاه  دخرتانه صبای نور   ١٧
  طراحی آزمون های تیزهوشان و Mونه دولتی  ١٧  تهران ٢منطقه   )آموزشکانون فرهنگی ( 

  آموزشگاه  دخرتانه روش  ١٨
  موزش آ مدرس دوره های آموزشی سایت کانون فرهنگی   ١٨  تهران ٩منطقه   )کانون فرهنگی آموزش(  

  )قلم چی( 
  آموزشگاه  دخرتانه ایده   ١٩

      تهران ٢منطقه   )کانون فرهنگی آموزش( 
  تهران ٢منطقه   آموزشگاه  دخرتانه آریا به  ٢٠
  تهران ١منطقه   ه\ستان Mونه فنی و حرفه ای کرسی  ٢١
  شمیرانات تهران  ه\ستان فنی و حرفه ای حسامی  ٢٢
  تهران ٥منطقه   ه\ستان ن فنی و حرفه ای تهران تکنیک  ٢٣
  تهران ٤منطقه   ه\ستان فنی و حرفه ای ک^ل دانش  ٢٤
  تهران ٤منطقه   آموزشی آیندگان دانشمجموعه   ٢٥
  تهران ٦منطقه   علم و فنمجموعه آموزشی   ٢٦


