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  مهندس محمد خلیلی رزومه 

   :سوابق علمی

  

      .بورس دکتری. دارای و  دارای مدرک کارشناسی ارشد 

        .عضو بنیاد ملی نخبگان ایران 

       .عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

      :طراحی و ساخت فیلتر هوا با مواد ترکیبی دگوسا نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم "  و  " طراحی و ساخت فیلتر هوا با سه عنوان ثبت اختراع با عنوان "P25  

  ." UV" طراحی و ساخت دستگاه فیلتراسیون هوا با پرتوی " و  TiO2و نانو ذرات          

      لولزی با امواج مایکروویو "افت سمبدع طرح " تکمیل ب.   

       .ارائه مقاله در اولین همایش مّلی بیو تکنولوژی 

       مقاله در  چندینارائه(مجالت بین المللیISI علمی پژوهشی و نشریات انجمن ،) علمی.   های 

       تولید الیاف رسانا با نانو پلیمرPVA   باکتری کشی.  %011تولید فیلتر آنتی باکتریال با قابلیت  اه الکتروریس و همچنیندستگساخت و  

       تکنولوژی و کاربردهای آن و بسیاری از شاخه های دیگر.  نانوانجام تحقیقات گسترده در زمینه 

       سال(.  2)شیمیمدیر و مسئول کمیته های تحقیق و پژوهش انجمن علمی مهندسی 

       متعدد علمی و تخصصی و بسیاری سوابق علمی دیگر.همکاری در تالیف کتب 
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  :سوابق کاری

 

      سال(.  00) افقگروه آموزشی سال( و  01گروه آموزشی حامی ) های عضو هیئت مؤسس و مدیر دپارتمان  

       0831از سال  هیئت علمی شهر علم ایرانعضو . 

      ترم. 8به مدت ه هوایی شهید ستاری تدریس ریاضیات در دانشگا 

       ترم  4به مدت  آزاد اسالمیتدریس ریاضیات در دانشگاه. 

       در مراکز مختلف ترم 8به مدت  نورپیامتدریس ریاضیات در دانشگاه .  

       در مراکز مختلفترم  1به مدت  علمی کاربردیتدریس ریاضیات در دانشگاه .  

      در سطوح مختلف  تدریس ریاضیاتی مختلف المپیاد خانه ریاضیات تهران و چندین دوره تدریس ریاضیاتIMC   وIMO  وAITMO  . 

      دبیرستان موعود –دبیرستان نمونه دهخدا   -نخبگان پیش دانشگاهی   - )ع(مشاور تخصصی پایه چهارم و کنکور و تدریس در دبیرستان  نمونه امام صادق 

   –پیش دانشگاهی فرهیختگان   -راهنمایی و دبیرستان فرزانگان و تهذیب   –دبیرستان و پیش دانشگاهی عالمه حلی   – )ع(باقرالعلومدبیرستان و پیش دانشگاهی          

 صائب و .....دبیرستان   -دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید مطهری   -دبیرستان هفت تیر  –دبیرستان و پیش دانشگاهی راه اندیشه          

       مجموعه مدارس پویندگان.    -مجتمع آموزشی غدیر   -دیفرانسیل مجتمع آموزشی نور تدریس مشاور تخصصی پایه چهارم  و 

       ستان تهرانبسیاری از مراکز، مؤسسات و آموزشگاه های متعدد ا در ، کنکور و المپیادهای علمیپیش دانشگاهیمشاور تخصصی پایه چهارم.   

      مشاور تخصصی پایه چهارم در مدارس تیزهوشان و آموزشگاه های متعدد استان تهران.   

      0838 و 0831و  0831و  0834در شهرستان های کرمان و یزد ریاضی و مشاور تخصصی پایه چهارم آموزشی المپیاد  های برگزاری دوره .  
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       0831و  0831و  0834و  0832و  0830و  0831و  0831و  0831مان و مشهد در شهرستان های کردوره مشاور تخصصی پایه چهارم و کنکور های همایشبرگزاری  . 

       بندر عباس و قم.   مشاور تخصصی پایه چهارم و کنکور در استان های البرز ، قزوین، زنجان،دوره های همایشبرگزاری 

       همکاری در ایجاد کتابخانه تخصصی وCD مراکز مختلف علمی اوره ایمش های آموزشی.   

       تخصصی آموزشی، انگیزشی، انتخاب رشته و .... بصورت فردی و گروهی.   همایش های مشاورهبرگزاری متعدد 

        .برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد مشاوره آموزش و کنکور جهت اولیاء و دانش آموزان 
 

  :مهارت ها

 

       .استراتژیست آموزشی و برنامه ریزی حرفه ای تحصیلی برای تمامی مقاطع 

      آموزش معکوس و آموزش در حد تسلط.دوره روش های جدید و مؤثر آموزش گذراندن   . 

       تدریس خالقانهروش های بین المللی گذراندن دوره.  

       .گذراندن دوره اصول درک و آموزش ریاضیات نوین 

      امتحانات. گذراندن دوره کنترل عملکرد در  

       های آموزش معکوس.و دوره آزمون و سنجشگذراندن دوره 

       آزمون و دوره تکمیلی کنترل استرس - روانشناسی آموزشبین المللی گذراندن دوره . 

         آموزان خاص.های آموزشی دانشگذراندن دوره مدیریت کالس  

      مدیریت. المللیمتعدد بینهای گذراندن دوره       


