
   

 
 1صفحه  رزومه

  

 اطالعات شخصی

  

  یداهلل                     نام :

  سعیدنیا       نام خانوادگی :

 سال 53                     : سن

                         یایران                 ملیت :
 

 

 تحصیالت آکادمیک

 توضیحات صیلیرشته تح کشور محل تحصیل نام موسسه مدرک تحصیلی

 ____ فیزیک کاربردی ایران دانشگاه صنعتی شریف                                کارشناسی

 فیزیک کاربردی ایران دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد
بدون اخذ مدرک بدلیل نیمه کاره رها 

 کردن پروژه نهایی

 بیتیروانشناسی تر ایران دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد
 

 

  آموزشروانشناسی  مالزی UMدانشگاه  دکتری

 

 

 هایمتعدد در حوزه آموزشی هایمدرک دورهدارای 

 ونته سوریروش آموزشی م

 IBروش آموزشی 

 High Scopeروش آموزشی 

 spssآمار 

 کاربری رایانه

 مشاوره

 مهندسی آموزش

  00001  ایزوآموزشی  استاندارد

 رویکردهای آموزشی نوین و ...

 ه، منطق، فلسفه و اصولدروس حوزوی مانند فق
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 2صفحه  رزومه

  

 تجارب اجرایی

 تدریس فیزیک دبیرستان و دوره های پیش نیاز دانشگاه صنعتی شریف

 تدریس تاریخ اسالم در دوره های راهنمایی و دانشگاه امام علی )ع(

  روش تدریس و .... تدریس در دوره های آموزش عالی سما در رشته های مشاوره،

 وزشی پیش از خدمت سما در رشته های مشاوره، معلم راهنما، روش های تدریس ، معلم موفق و ....تدریس در دوره های آم

 تدریس در دوره های باز آموزی مربیان در مدارس مختلف

 عنوان دیگر( برگزاری کارگاههای متنوع در زمینه های آموزشی ) ارزشیابی، معلم موثر، آینده آموزش، مدرسه مطلوب، رویکردهای آموزشی، و دهها

 آموزش و پرورش اطقدوره های مختلف مدیران آموزشی من تدریس در

 مشارکت در طراحی و اجرای مدل آموزشی خود یادگیری در مدرسه رافع و گسترش آن در مدرسه میزان

 مشاور موسسه مدرسه فردا در پیاده سازی رویکرد خود یادگیری و فطری

 و برگزاری گارگاه در ایرانارس مالزی آموزش مربی گری مونته سوری در مد

 IBآموزش روش بین المللی 

 BSCمشاور مدارس در اجرای برنامه ریزی استراتژیک و اجرای 

 مشاور مدارس سالم و ریحانه و خورشید در مدل آموزشی شناختی و ساخت گرایی

 مشاور مجتمع مفید در پیاده سازی نظام آموزش فطری 

 مدل آموزشی جامع مبتنی بر رویکردهای نوین برای مدارس مفیدمشاور و مجری طراحی 
 

 

 

 

  اجراییو فعالیت های مشاغل 

 تاسیس مرکز مشاوره رافع با مجوز سازمان ملی جوانان و ریاست مرکز

 تاسیس مجتمع آموزشی رافع در همه ی پایه ها و مدیر عامل مجتمع

 ان رافعمدیریت مدرسه راهنمایی مفید ، مدیریت دبیرست

 تاسیس شرکت همیاران رافع در حوزه کشاورزی ، شرکت تعاونی مسکن رافع

 موسسه پیشگامان رافع در حوزه آموزشی و موسسه پیشگامان مدرسه فردا در حوزه تحقیق و پژوهش و عضویت در هیت مدیره آنها

 مدیر تحقیق و پژوهش در موسسه پیشگامان مدرسه فردا

 در مالزی Education Futuristتاسیس موسسه 

 کارشناس دفتر مطالعات شرکت صاایران

 پیش دبستانی 3در مالزی برای اداره   South-East Children Educationتاسیس موسسه 

 تاسیس موسسه نام آوران آموزش پیشرو  در حوزه آموزش غیر رسمی و آموزش بزرگسالمشارکت در 

 مفید  مسیول روابط بین الملل دفتر پژوهش مجنمع

 اسیس خانه یادگیر ی رهامشارکت در ت

 معاون مدیر عامل در دبستان های مفید

 آدمک، جام جم، و ....مشاور مدارس سالم، مفید، ریحانه، خورشید، 
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 .مه کامل در نسخه انگلیسی می باشد# رزو

 حوزه های تخصصی 

 مشاوره تحصیلی ، روانی و خانوادگی 

 ، مدارس انسان گرا و  .... سوریه نتو، ملیا، های اسکوبرویکرد های آموزشی دوره ی پیش از دبستان و دبستان مانند رجیو امی

 تئوری های یادگیری و مدلهای آموزشی

 مدیریت دانش

 مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

 های آموزش برای مدارس، مراکز، سازمانهای صنعتی و خدماتی و ... برنامه ریزی دوره

 ISO 10015استانداردهای آموزش 

 ل آموزشی سازمانی تحلی

 آموزش و پرورش جهانی

 دروس حوزوی و عربی تا اوایل خارج

 زبان انگلیسی در حد تسلط 

 تاریخ اسالم

 تحقیق و تالیف

 مجموعه مقاالت با عنوان مربی راهنما در مجالت سماء و روزنامه اطالعات

 سال 2مدت  به کارشناس مجالت آشنا و ... در بخش مشاوره آموزش

 88 -88" بخوان، فکر کن، تغییر بده!" در مجله رشد راهنمایی تحصیلی سال مجموعه مقاالت با عنوان 

 «نگاهی نو به تربیت و نظام مطلوب مدرسه»تألیف جزوه 

  80-88سال  " نقد روشهای جاری آموزشی" در مجله رشد راهنمایی تحصیلیمجموعه مقاالت با عنوان 

 : یادگیری خود راهبر  SDLدر مورد   APERA, AWAST ) )  در دو کنفرانس بین المللیو چاپ شده  لیس ارایه شده دو مقاله انگ

  88-88تعدادی مقاله چاپ شده در مجله خانواده مفید سال 

 «بررسی رابطه نحوه نگرش والدین و فرزندان به مدرسه و آموزش با پیشرفت تحصیلی»تحقیق در 

 فطرییادگیری  تحقیق در زمینه

 توسعه یک ابزار اندازه گیری برای نگرش انسانگرایی به آموزش و تحقیق روایی و پایایی آن

 توسعه یک ابزار اندازه گیری برای نگرش انسانگرایی به آموزش و تحقیق روایی و پایایی آن

 مدرسه فردا و موسسه نام آوران آموزش پیشرو، چاپ شده در مجله مدارس کارآمد، منتشر شده در سایت  فطری رویکردتألیف جزوه 

 و ارتباط آن با یادگیری خود راهبر ازهای اساسی بر اساس نظر به مازلوتحقیق در زمینه چگونگی ارضاء نی

 در مورد نظریه مازلو  US-China Reviewدر ژورنال خارجی   شدهمقاله انگلیسی چاپ  3

 چند تحقیق در حال اجرا

  Humanistic Learning Theoryو   Intrinsic Learningسی در باره مقاله انگلی چاپ

  Basic needs Satisfaction and Self-Directed Learning  among Yong Children  چاپ کتاب  


