
   :فردي مشخصات -1

 ورنامخواستی    غالمی الهه: خانوادگی نام و نام

 123: شناسنامه شماره

  اصفهان: تولد محل 

  1342: تولد تاریخ

  شیعه - اسالم:  مذهب

  09123307338:تماس تلفن

 شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران.زیر پل یادگار امام.خیابان نسیبه .پردیس نسیبه: کار محل

 1463773111پستی : کد 

 44254026-44255309: کار محل تلفن

  44250504دورنگار:

   elaheh.gholami@gmail.com   :الکترونیکی پست

   :تحصيلي سوابق - 2

 1393دانشجوی دکتری : اصفهان 

 1379کارشناسی ارشد : تهران . علوم تحقیقات 

 1371کارشناسی : تهران . دانشگاه آزاد اسالمی 

 

  :اي حرفه سوابق  - 3

 ( 64 – 78تهران ) 7و12و 15دبیر : آموزش و پرورش مناطق 



 ( 1378- 99نسیبه ( ) –شرافت  –باهنر  –) شهدای مکه دانشگاه فرهنگیان مربی : 

   1384استاد مدعو : دانشگاه علمي کاربردي واحد ولي عصر 

 :دروس ارائه شده  -4

 

)کارشناسی(جریان شناسی شعر معاصر. 1  

)کارشناسی(غزلیات صائب تبریزی. 2  

* )کارشناسی(2. آئین نگارش و ویرایش *3  

* نثر )کارشناسی(2. ادبیات معاصر*4  

. انواع ادبی )کارشناسی(5  

)کارشناسی( 3. تاریخ ادبیات 6  

)از دوره مغول تا دوره صفویه(  3. تاریخ ادبیات فارسی 7

 )کارشناسی(

(ـ نثر )کارشناسی2. سبك شناسی8  

( نثر )کارشناسی(2شناسی ). سبك9  

. سیری در ادبیات داستانی )کارشناسی(10  

. عروض و قافیه )کارشناسی(11  

. فارسی )کارشناسی(12  

)کارشناسی(قصاید خاقانی . 13  

)کارشناسی(نظم یك فرخی منوچهری  . 14  

)کارشناسی(دستور زبان فارسی. 15  

)کارشناسی(مبانی زبانشناسی. 16  

)کارشناسی(کارورزی یك تا چهار. کارگاه 17  

. مبانی عرفان و تصوف )کارشناسی(18  

 



 

 0و چهار مقاله 2کلیله و دمنه  -قسمت دوم -3. متون نثر19

 )کارشناسی(

کشف االسرار )کارشناسی( -قسمت اول  -4. متون نثر20  

ـ قسمت دوم ـ مرصادالعباد )کارشناسی(4. متون نثر21  

)کارشناسی(کشف االسرار. متون نظم 22  

( )کارشناسی(1( قسمت اول: شاهنامه )2. متون نظم )23  

( )کارشناسی(2( قسمت دوم: شاهنامه )2. متون نظم )24  

ـ قسمت دوم ـ مسعودسعد )کارشناسی(3. متون نظم 25  

قصاید و غزلیات سعدی )کارشناسی( -3. متون نظم 26  

)کارشناسی( 1سوم ـ حافظ ـ قسمت  5. متون نظم 27  

)کارشناسی(زبان در تربیت. 28  

()کارشناسی  و نوجوان . ادبیات کودک29  

. ادوار نثر فارسی )کارشناسی(30  

 

   :آموزشي هاي دوره  -5

 ساعت 32  /90 تهران / ممتازسطح :  / وب صفحات طراحی

 ساعت 28  /91 تهران  /ممتاز/ سطح :   قرآن آیات تفسیر

 ساعت32 /88 تهران / ممتاز/ سطح :   ها آزمون تحلیل و طراحی

 ساعت 32 /90/ تهران /ممتازسطح :  / گیری یاد فعال های روش

 ساعت 32 /91/ تهران ممتازسطح :  تدریس روش و تحلیل

 ساعت 28 /90 تهران /ممتازسطح :  هایاعتقادی پاسخ و ها پرسش

 ساعت 32 /88/ تهران /ممتاز سطح :  انگلیسی زبان



 ساعت 32 /88 /تهران /ممتازسطح :   آموزش کاربردابزار و تولید

 ساعت 12 /87 تهران/ ممتاز / آموزشی های گزارش تدوین

 ساعت 32 /87/ تهران /ممتاز کالس مدیریت

 ساعت 24 /87 تهران /ممتاز دین و علم

 ساعت 16 /86 تهران/ممتاز راهکارها و قرآنی تربیت

 ساعت /86/16 تهران/ ممتاز سطح :  قرآنی مفاهیم با آشنایی

 ساعت 24 /85/ تهران /ممتاز سطح :  ارزیابی و سنجش

  ساعت 32 /85/ تهران /ممتازسطح :   تحصیلی پیشرفت

  ساعت 16 /85/ تهران/ ممتازسطح :   کریم قرآن تجوید

 ساعت 200 /66-90 تهران /ممتازسطح :   فارسی ادبیات

 ساعت 100 /66-90 تهران /ممتاز سطح :  ادبی صنایع

 ساعت 200 /66 -90 تهران /ممتازسطح :   زبان دستور و فارسی زبان

 

 :خارجي درزبان مهارت -6

  متوسط حد در ترجمه نوشتنن، ، خواندن : انگلیسی

  متوسط حد در ترجمه نوشتنن، ، خواندن:  عربی

 

  :کامپيوتري مهارت  -7

  تسلط میزان سطح برنامه نام



 word    خوب متازم  

 متوسط ممتاز ها فایل مدیریت

 

 تخصصی –حضور در نشست های علمی  –8

   1394مرکز شهید شرافت  – 4تا  1 کارورزی

 1394دوره آموزشی بالندگی.نوشهر 

مرکز نسیبه "آشنایی با فناوری های نوین در حوزه ی آموزش الکترونیکی  "دوره ی آموزشی 

1392 

 1387وزارت آموزش و پرورش –اولین کنفرانس ملی خالقیت و نوآوری و کار آفرینی 

 

 برپایی همایش علمی :  – 9

 1388مرکز تربیت معلم شهدای مکه  –همایش ادبی آفتاب 

 1380فنی  –کانون آفرینش های علمی – "حماسه ی محرم  "همایش 

 1393دانشکده شهدای مکه  "فردوسی پاکزاد  "همایش ادبی 

 1396پژوهشکده علوم انسانی  "ناصر خسرو "همایش ادبی 

 

   :تالیفات -10

 1367 معلم رشد مرگ از پس حیات داستان

  1368شیری دندانداستان  - معلم رشد



 1389 ایران روزنامه" معلم" 

  1384 ایران روزنامه -  تجارت بدون عشق

  1286 ایران روزنامه - دولتی بی بحران

  1383-1392 فاطمی انتشارات ات فارسیادبی راهنمای و کار کتاب

  1378 طالیه نشر ویرایش مولوی مثنوی

  1391 فاطمی -فارسی زبان تمرینکارگاه حل 

  1391 فاطمی -فارسی  ادبیات تمرینکارگاه حل 

  1388 همگامان پنجم تا اول ابتدایی ریاضی کار کتاب

  1388 همگامان پنجم تا اول ابتدایی علوم کار کتاب

  1382 شیراز نشریه حسینی حسن سیدشرح احوال و بررسی آثار

 1384 ایران روزنامه امروز شاعر نیست بیگانه

  1388نشریه صبا  –تاملی در عدد هفت 

  1389 فاطمی -تکمیلی محتوای

 روز هر ستون 1390 ایران روزنامه آسیایی و اروپایی سرزمینهای با آشنایی

 1397افتخار روزنامه اطالعات سال تالش و توفیق و  89

 1398مهدی محقق نمونه عملی پیوند علم و معرفت روزنامه اطالعات 

  

   :پژوهشی و علمی های فعالیت - 11

  1370-1395 فارسی ادبیات گروه مدیر



  1388 داستان و شعر مسابقه سواالت طراح

  1385 مناطق مدیران اداری مکاتبات تدریس

  1384 خوارزمی جوان جشنواره داوری

 1383 جوان ادیبان علمی همایش داوری

  1386 دانشجویان ادبی جشنواره آزمونگر

  1378( 7 منطقه)  مهرگان نشریه سردبیر

 1388(  معلم تربیت مرکز) صبا گاهنامه ادبی پیك سردبیر

  

 تقدیر نامه : – 12

 مورد 1وزیر : 

 مورد 9معاون وزیر : 

 مورد 26ریاست مراکز تربیت معلم : 

 مورد 38روسای مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش : 

 

 : برتررتبه های  کسب – 13

 رتبه اول 15منطقه  –مسابقه خاطره نویسی 

 1379-معلم نمونه استان تهران 

 1370- 15معلم نمونه منطقه 

 1380کانون آفرینشهای علمی  –همایش بیرق سبز خون 



  1381-جشنواره الگوی برتر تدریس 

 رتبه اول 1384مقاله نویسی منطقه هفت  –همایش تهاجم فرهنگی 

 1388تربیت معلم شهدای مکه –همایش چالش ها و راهکارهای ترویج پژوهش معلمان 

 رتبه اول  1389منطقه دوازده  "حماسه حسینی  "همایش 

 


