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شهيد رضایي
تدریس دروس: ،


کارآفریني،



اصول حسابداری،



اخالق حرفه ای در مدیریت



رفتار سازماني



منابع انساني



اصول مدیریت



مدیریت بازار یابي نوین



اکسل (مقدماتي ،متوسط و پيشرفته بمدت  28ترم تحصيلي در دوره های کارداني و کارشناسي)



اکسس(بانكهای اطالعاتي به مدت  20ترم در دورهای کارداني و کارشناسي)



دوره های بدو خدمت و حين خدمت معلمين



دوره های کاربردی کاربرد کامپيوتر در امور اداری و مالي جهاد دانشگاهي ویژه ادارات



اکسل پيشرفته جهت مدیرات ارشد شرکت کایكو



آموزش  ICDLدانشگاه فرهنگيان
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.5

کسب رتبه عالي کيفيت بخشي در بين مدارس و مراکز غير دولتي در سطح استان

مهارتها )

الف) تسلط بر کامپیوتر
.1

طراحي بيش از  150مورد نرم افزارهای کاربردی جهت انجام امور اداری(با اکسس)

.2
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