ایمیل sabouhi.hamed@gmail.com :
همراه 12520939390 :

حامد صبوحی صابونی
تحصیالت :
 مشهد – دبیرستان شهید مدنی
دیپلم ریاضی و فیزیک
معدل دیپلم 01/53 :
 مشهد – پیش دانشگاهی شهید مدنی
رشته ریاضی و فیزیک
معدل کل 09/93 :
 مشهد – دانشگاه خیام ( مهر  -0521شهریور )0521
کارشناسی مهندسی صنایع – گرایش صنایع
معدل کل 01/50 :
سوابق تدریس :
 موسسه آموزش عالی خیام – گروه آموزشی کامپیوتر
حل تمرین ریاضی عمومی  ( 0نیمسال اول سال ) 25-29
 موسسه آموزش عالی خیام – گروه آموزشی صنایع
حل تمرین طرح ریزی واحد های صنعتی ( نیمسال اول سال ) 21-25
 موسسه آموزش عالی خیام – گروه آموزشی صنایع
حل تمرین کنترل موجودی ( نیمسال اول سال ) 21-23
 موسسه سیمای دانش – کنکور ریاضی
استاد کنکور درس ریاضی ( ریاضیات پایه  ،حساب دیفرانسیل و انتگرال )

 تدریس خصوصی و گروهی کلیه دروس ریاضی دبیرستان و کنکور از سال  21تا اکنون
( به ویژه کنکور تجربی  ،انسانی و فنی حرفه ای )
 هنرستان غیرانتفاعی شرف – گروه معماری
دبیر ریاضی دوم معماری
 موسسه آموزشی فارابی
واقع در گلبهار – مدرس کنکور درس ریاضی برای رشته های فنی حرفه ای
 موسسه آموزه – گروه آموزشی تجربی
استاد کنکور ریاضی
سوابق کاری :
 مشهد – شرکت مهندسی گسترش تاسیسات خراسان
مدیر اجرایی – به مدت دوسال
 کارخانه آریا فیلم ماندگار -واقع در گلبهار
مسئول واحد کنترل کیفیت و برنامهریزی تولید (درحال حاضر مشغول فعالیت)
محل کارآموزی:
 شرکت الکتریک خودرو شرق (ایران خودرو) – بخش 𝐶𝑄 (کنترل کیفیت)
مدارک :
 دارای گواهینامه  ( EFQMاز شرکت توف رایلند آلمان )TUV
 دارای گواهینامه آموزش عمومی روش های تدریس ضمن خدمت آموزش پرورش
 دارای گواهینامه فنیحرفهای تعمیر سیستمهای هیدرولیک خودروهای سواری
تسلط نرم افزاری :
)  Microsoft Office ( Excel , Word , PowerPoint
 Operation Research Software : lingo
 Quality Engineering Software : Minitab

عالیق آموزشی :
 تدریس کلیه دروس ریاضی دبیرستان
( گروه های آموزشی تجربی  ،ریاضی  ،انسانی و هنرستان در کلیه مقاطع )
 کنترل کیفیت آماری
 نظریه آمار و احتمال
 اقتصاد مهندسی
 تحقیق در عملیات

