بسمه تعالی
"رزومه تدریس"

معرفی:

نام و نام خانوادگی  :زینب نیکوسیر
تحصیالت  :کارشناسی مهندسی نرم افزار
دبیر ریاضی آموزش و پرورش
دارای  10سال سابقه تدریس ریاضیات در مدارس  ،موسسات آموزشی و تدریس خصوصی در مشهد
"با بهترین عملکرد آموزشی"
شماره تماس 09386932436 :
پست الکترونیک Nikoosiyar@gmail.com :

کانال تلگرامNikoosiyar_math :
اینستاگرامNikoosiyar.math :
سوابق تدریس:

 .1تدریس ریاضی پایه هفتم تا نهم در دبیرستان های ناحیه  6و  7مشهد به مدت  4سال
 .2تدریس ریاضی پایه سوم تا ششم در دبستان های ناحیه  6و  7مشهد به مدت  2سال
 .3تدریس ریاضیات دبستان و متوسطه در مراکز بهزیستی بمدت  5سال
 .4تدریس ریاضی در مقاطع دبستان ،متوسطه اول و دوم در موسسات آموزشی مهرگان ،نوین ،دانشجو ،فروغ فن ،دکتر شکوهی ،
رزمندگان اسالم ،سیب ،بوستان ریاضی  ،سایان آی تی و  ...به مدت  7سال
 .5تدریس ریاضیات دبستان و متوسطه اول و دوم بصورت خصوصی به مدت  10سال

افتخارات :

 .1افزایش چشمگیر نمرات کمتر از  5به نمرات باالی  18در مقطع دبیرستان
 .2افزایش سطح نمرات نیاز به تالش به خیلی خوب در مقطع دبستان
 .3کسب مقام اول مسابقات شهر ریاضی در سطح استان توسط دانش آموزانم
 .4برقراری ارتباط موثر و دوستانه با دانش آموزان و ایجاد عالقه مندی و گرایش آنها به رشته ریاضی فیزیک

روش تدریس:

 .1تدریس به روشی کامال آسان  ،مفهومی و پایه ای
 .2تدریس کلیه پایه ها بصورت کامال تخصصی و با بیانی شیوا و روان در کمترین زمان ممکن
 .3آموزش طبق شیوه های نوین آموزشی و مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی
 .4ارائه تکالیف مخصوص هر جلسه و بازبینی و رفع اشکال در جلسه آینده
 .5برقراری ارتباط موثر و دوستانه با دانش آموزان و افزایش اعتماد به نفس آنها در جهت یادگیری و کسب نمره عالی
 .6ارائه نمونه سواالت پرکاربرد امتحانی به ویژه در امتحانات نهایی پایه نهم
 .7آماده سازی به صورت فشرده برای امتحانات نهایی و پایان ترم در کمترین تعداد جلسات
"مهم ترین هدف من به عنوان استاد نتیجهگیری دانشآموزانم است".

موارد تدریس:

 .1ریاضی دبستان :پایه اول تا ششم
 .2ریاضی متوسطه اول :پایه هفتم تا نهم
 .3ریاضی متوسطه دوم :پایه دهم تا دوازدهم (کلیه رشته ها)

تدریس برای دانش آموزان دختر و پسر
برگزاری کالسها بصورت خصوصی و نیمه خصوصی

