
  باسمه تعالی

 تيمور ملكي

  09188331471تلفن همراه :  

 tm_254@yahoo,com    maleki.ir@yahoo.com       پست الكترونيک :   

 3254521455کدملي:      -70076471کدپرسنلي :   - 1341متولد  

 ساکن کرمانشاه 

 سطح تحصيالت:کارشناسي ارشد مدیریت با گرایش مالي 

 آموزش وپرورش 87وبازنشستگي پيش از موعد در سال  1360استخدام سال 

 

 

                                                                                                                                                                                                       سوابق اجرایی                                                                                                                   

 به عنوان مربي پرورشي 1360استخدام  .1

 اشتغال در هسته گزینش آموزش وپرورش استان کرمانشاه .2

 1364سرپرست تربيت معلم پسرانه از  .3

 رئيس آموزش و پرورش منطقه روانسر 68تا  65از سال  .4

 آموزش و پرورش شهرستان جوانرود رئيس 69تا  68از سال  .5

 معاون فرمانداری جوانرود 72تا  70از سال  .6

 معاون اداری و مالي آموزش و پرورش ناحيه یک کرمانشاه 73تا  72از سال  .7

 رئيس آموزش و پرورش شهرستان هرسين 75تا  74از سال  .8

 رئيس آموزش و پرورش ناحيه یک کرمانشاه 77تا  75از سال  .9

 مدیر مجتمع آموزشي ایرانيان مقيم کویت 80تا  77از سال  .10

 رئيس آموزش و پرورش ناحيه سه کرمانشاه 84تا  81از سال  .11

 معاون پژوهش ، برنامه ریزی و منابع انساني سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه      15/11/87تا  84از سال  .12

 رکز آموزشي وفرهنگي سما واحد کرمانشاه معاون دانشگاه ورئيس م 18/04/93تا« 15/11/87»  87از سال  .13

 با حفظ سمت معاونت دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما  18/4/1393تا« 24/06/88»88از سال  .14

 سما 11به عنوان دبير منطقه 

 معاون آموزشي موسسه آموزش عالي غير دولتي شهيد رضایي کرمانشاه .15

 مدیر گروه رشته مدیریت دوره کارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي شهيد رضائي  .16

 (یا عضویت در شوراها و کارگروههای مرتبط ) مسئولیت

 اداری ومالي دبيرخانه های مناطق سما دبير کارگروه - .1

 عضوشورای نظام پيشنهادهای استان .2

 عضوشورای برنامه ریزی استان .3

 وپرورش شهرستانقائم مقام شورای آموزش  .4

 رئيس کميته پژوهشي شهرستان .5

 رئيس هيات مميزه طرح ارتقا شغلي شهرستان .6

 عضو کميسيون تحول اداری استان .7

 9001-2000رئيس گروه بهبود کيفيت واستاندارد سازی ایزو  .8

 مهر کرمانشاهموسس مرکزآموزش از راه دور  .9

 مهر کرمانشاه ICDLموسس مرکز  .10

 توسعه صنعت شریفمدیر عامل شرکت آموزشي  .11

 

 

 

 
 
 



 (پژوهشی _سوابق علمی 

 تدریس:الف 
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 شهيد رضایي
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  دوره های بدو خدمت و حين خدمت معلمين 
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 اکسل پيشرفته جهت مدیرات ارشد شرکت کایكو 

  آموزشICDL دانشگاه فرهنگيان 
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 «2،   واحد دانشگاهي  6،   سازمان سما14سرپرستي مدارس  خارج از کشور
 

 



 


