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 آقای مهندس حسین شفیع زادهرییس گروه : 
 )ع(فارغ التحصیل دبیرستان منونه دولتی امام صادق
 )معادل مدال طال( 7631رتبه دهم کشوری املپیاد ریاضی کشور در سال 

 کنکور رسارسی( 3 سی برق دانشگاه صنعتی رشیف )رتبهفارغ التحصیل رشته مهند
 

 تدریس:سوابق 
  68تا  86از سال  سال 31 )ع(منونه دولتی امام صادق

 66تا  68از سال  سال 2 تیزهوشان فرزانگان اسالمشهر

 تاکنون 66از سال  سال 32 غیر دولتی انرژی امتی

 62تا  66از سال  سال 4 7غیر دولتی مفید 

 62سال  سال 3 منونه دولتی رشد

 66تا  68از سال  سال 6 غیر دولتی سوده

 61سال  سال 3 منونه دولتی باقرالعلوم شهرری

 64تا سال  61از سال  سال 2 تیزهوشان شهید بهشتی شهرری

 تاکنون 64از سال  سال 6 غیر دولتی سالم تجریش

 تاکنون 68از  سال 8 غیر دولتی ضحی

 تاکنون 68از  سال 8 منونه دولتی نرجس

 68تا  68از  سال 4 )س(منونه دولتی الزهرا

 88تا  66از  سال 1 غیر دولتی تزکیه

 تاکنون 66از سال  سال 1 )ره(غیر دولتی عالمه امینی

 88سال  سال 3 غیر دولتی کوشش

 
 تالیفات:

 خوشخوان دیفرانسیل و ریاضیات پایه

 خوشخوان حسابان

 خوشخوان تست های طبقه بندی شده املپیاد ریاضی

 خوشخوان ریاضی عمومی تجربی

 رزمندگان سواالت کنکور تجربیمرجع 

 رزمندگان کتاب موضوعی انتگرال

 مدرسه آشنایی با املپیاد ریاضی

 علوی مرجع کامل املپیاد

 الگو 7تست ریاضی 
 



 ریاضیات گسسته: آقای مهندس رسول حاجی زادهدبیر 
 )ع(فارغ التحصیل دبیرستان منونه دولتی امام صادق

 )معادل مدال طال( 7631املپیاد ریاضی کشور در سال رتبه دهم کشوری 
 فارغ التحصیل رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 مدیر عامل انتشارات خوشخوان
 

 سوابق تدریس:

 88و سال  68تا  86از سال  سال 34 )ع(منونه دولتی امام صادق

 66تا  68از سال  سال 32 فرزانگان اسالمشهر تیزهوشان 

 تاکنون 68از سال  سال 34 )س(منونه دولتی الزهرا

 68تا  66از سال  سال 38 غیر دولتی انرژی امتی

 68تا  66از سال  سال 8 منونه دولتی فدک

 66تا  68از سال  سال 8 منونه دولتی رشد

 تاکنون 68از سال  سال 33 )ره(غیر دولتی عالمه امینی
 

 تالیفات:

 خوشخوان 7ریاضی 

 خوشخوان 2ریاضی 

 خوشخوان هندسه پایه کنکور

 خوشخوان جرب و احتامل

 خوشخوان ریاضیات گسسته

 خوشخوان املپیادهای کامپیوتر ایران

 خوشخوان املپیادهای ریاضی ایران

 رزمندگان 7هندسه 

 رزمندگان 2هندسه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دبیر هندسه تحلیلی و هندسه پایه:آقای نادر حاجی زاده
 )ع(فارغ التحصیل دبیرستان منونه دولتی امام صادق

 فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی دانشگاه تربیز
 

 سوابق تدریس:

  68تا  66از سال  سال 1 )ع(منونه دولتی امام صادق

 66سال  سال 3 ()سپاه )ع(غیردولتی امام جواد

 68تا  68از سال  سال 8 غیر دولتی انرژی امتی 

 63سال  سال 3 تیزهوشان شهید بهشتی شهرری

 61تا  62از سال  سال 2 تیزهوشان فرزانگان اسالمشهر

 66تا  64از سال  سال 1 غیر دولتی سالم دیباجی

 64تا  63از سال  سال 4 غیر دولتی سالم تجریش

 61تا  68از سال  سال 4 )ره(غیر دولتی عالمه امینی

 68تا  61از سال  سال 1 منونه دولتی دارالعلم پرند

 68تا  61از سال  سال 1 )ع(منونه دولتی امام حسین

 62سال  سال 3 غیر دولتی عالمه طباطبایی کارگر

 62سال  سال 3 غیر دولتی عالمه طباطبایی فاطمی

 88سال  سال 3 2غیر دولتی مفید 

 
 تالیفات:

 خوشخوان 7هندسه 

 خوشخوان 2هندسه 

 خوشخوان هندسه تحلیلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دبیر دیفرانسیل:آقای محمد خانگلدی
 )ع(فارغ التحصیل دبیرستان منونه دولتی امام صادق

 )ع(فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق
 

 سوابق تدریس:

  68تا  68از سال  سال 4 )ع(منونه دولتی امام صادق

 61تا  63از سال  سال 2 غیردولتی سالم تجریش

 61تا  63از سال  سال 1 غیر دولتی سوده 

 تاکنون 68از سال  سال 4 )س(منونه دولتی الزهرا

 88از سال  سال 3 منونه دولتی نرجس

 
 تالیفات:

 خوشخوان 2کنکور ترشیحی ریاضی 

 خوشخوان 2ریاضی 

 
 
 
 
 
 

 دبیر ریاضی پایه:آقای محسن رحیمی
 )ره(منونه عالمه حلیفارغ التحصیل دبیرستان 

 فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 سوابق تدریس:

  61سال  سال 3 )ع(منونه دولتی امام صادق

 64تا  68از سال  سال 4 )ع(منونه دولتی امام حسین

 63سال  سال 3 غیر دولتی سوده

 88و سال  68تا  68از سال  سال 1 منونه دولتی نرجس

 68تا  66از سال  سال 1 جزیره کیشغیر دولتی سلامن 

 88سال  سال 3 غیر دولتی سالم رسالت

 
 

 تالیفات:

 نپایگا گزینه برتر
 
 
 
 
 
 



 دبیر فیزیک:آقای مهندس محسن قرقچیان
 )ع(فارغ التحصیل دبیرستان منونه دولتی امام صادق

 اسالمیفارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 
 

 سوابق تدریس:

  68تا  63از سال  سال 8 )ع(منونه دولتی امام صادق

 تاکنون 68از سال  سال 34 )ره(غیر دولتی عالمه امینی

 61تا  68از سال  سال 4 2غیر دولتی مفید 

 66تا  62از سال  سال 8 منونه دولتی همت

 تاکنون 68سال از  سال 8 غیر دولتی سوده

 تاکنون 62از سال  سال 6 دانشغیر دولتی شکوفه های 

 تاکنون 66از سال  سال 2 غیر دولتی نخبگان

 تاکنون 64از سال  سال 6 غیر دولتی سالم تجریش        
 

 تالیفات:

 قلم چی فیزیک دو ساالنه سال چهارم

 خوشخوان ده کنکور تا کنکور
 
 
 
 
 
 

 دبیر شیمی:آقای مرتضی شعبانی
 شهید بهشتی فارغ التحصیل رشته شیمی دانشگاه

 
 سوابق تدریس:

 تاکنون  86از سال  سال 22 منونه دولتی رشد

 68سال  سال 3 غیر دولتی انرژی امتی

 61تا  68از سال  سال 4 )س(منونه دولتی الزهرا

 66تا  62از سال  سال 8 )ع(منونه دولتی امام حسین

 تاکنون 68از سال  سال 4 دولتی رهیار غیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:---------------------------------------------------------------- 

 :آقای مهندس مصطفی خاکبازانرییس گروه
 فارغ التحصیل دبیرستان منونه دولتی امام صادق)ع(

 فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 سوابق تدریس:

  61تا  68از سال  سال 6 )ع(منونه دولتی امام صادق

 64تا  62از سال  سال 2 منونه دولتی رشد

 تاکنون 64از سال  سال 6 سالم تجریشغیردولتی 

 تاکنون 68از سال  سال 8 غیر دولتی سالم انرژی امتی

 68سال  سال 3 غیر دولتی سالم دیباجی 

 83تا  68 سالاز  سال 2 غیر دولتی سالم ونک

 
 تالیفات:

 الگو 7تست ریاضی 

 الگو مرجع کامل عربی کنکور

 الگو 2عربی 

 الگو 6عربی 

 الگو درک مطلب عربی

 الگو جمع بندی عربی کنکور
 
 
 
 

 دبیر ادبیات فارسی: آقای غالمرضا یزدانی
 دانشگاه آزاد اسالمی فارسی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ادبیات

 
 سوابق تدریس:

 تاکنون 66از سال  سال 31 منونه دولتی رشد

 62سال  سال 3 غیر دولتی سالم تجریش

 61سال  سال 3 غیر دولتی سالم دیباجی

 88تا  66از سال  سال 2 )ره(عالمه امینیغیر دولتی 
 

 تالیفات:

 خوشخوان 2ادبیات و زیان فارسی 

 خوشخوان آرایه های ابی

 خوشخوان کنکور زبان فارسی
 
 
 



 

 دبیر زبان انگلیسی:آقای سعید محمدپور
 )ع(فارغ التحصیل دبیرستان منونه دولتی امام صادق

 فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
 

 سوابق تدریس:

  61تا  66از سال  سال 38 منونه دولتی امام صادق)ع(

 68تا  68از سال  سال 8 2غیر دولتی مفید 

 66تا  64از سال  سال 1 غیردولتی عالمه طباطبایی کارگر

 66تا  64از سال  سال 1 غیردولتی عالمه طباطبایی میرداماد

 66تا  64از سال  سال 1 غیردولتی عالمه طباطبایی آبشناسان

 تاکنون 66از سال  سال 4 غیردولتی نخبگان عالمه طباطبایی

 
 
 
 
 
 

 :آقای مهندس جواد سعیدیو دبیر فیزیک پایه مشاور پایه
 فارغ التحصیل دبیرستان شهدای هفتم تیر

 فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 :و مشاوره سوابق تدریس

  61تا  62از سال  سال 2 منونه دولتی امام حسین)ع(

 68سال  سال 3 غیر دولتی سلامن فارسی جزیره کیش

 88تا  66از سال  سال 1 غیردولتی باقرالعلوم)ع(

 88سال  سال 3 منونه دولتی امام صادق)ع(

 66تا  64از سال  سال 1 غیردولتی عالمه طباطبایی آبشناسان

 تاکنون 66از سال  سال 4 غیردولتی نخبگان عالمه طباطبایی

 


