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بنیانگذار و مدیرعامل گروه مدارس توسعه یافته ایران - متیا	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

96-1392 کارشناس¬ارشد روانشناسی تربیتی	 

85-1380 مهندس مکانیک سیاالت	 

1398. گواهینامه بین المللی کوچینگ حرفه ای   Academy of choice   در موسسه کوچینگ و راهبری 	 

رای مانا زیر نظر دکتر علی صاحبی و امیر پهلونژاد. 

1397. گواهینامه مربی دوره های عملی واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه 	 

بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی و دکتر عاطفه سلطانی فر. 

1395. گواهینامه واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر. 	 

1393. گواهینامه آموزش مونته سوری دانشگاه SEGi مالزی در موسسه نام آوران آموزش زیر نظر دکتر 	 

یداله سعیدنیا

تحصیالت

گواهینامه ها

1398-1397 آموزش دوره علمی پایه تئوری انتخاب )4دوره( تهران، مشهد	 

1398-1396 آمـــوزش دورهـــای عملی و تئوری معلم موثر و مدرســـه کیفی/ تهران 230ســـاعت، مشـــهد 	 

50ســـاعت، کرج 100ســـاعت ، مدیران آموزش و پـــرورش منطقه یک تهران، پاکدشـــت . 

1398-1395 آمـــوزش فرزندپـــروری در مدرســـه مفیـــد، روشـــنگر، هدی،فرهنـــگ تهران / ســـپهرآفرینش 	 

مشـــهد/ هاویـــن البر.

1398-1392 آموزش نوجوان )هدایت تحصیلی، نوجوان توانمند ( تهران و مشهد.	 

تدریس و طراحی آموزش، کوچینگ راهبری و توسعه فردی، کوچینگ سازمانی و راهبری مدارستوانمنــدی

تدریـــس، ســـفر، بـــودن بـــا خانـــواده و دوســـتان، مطالعـــه، تعامل با کـــودک نوجوان، مشـــاهده رشـــد 	 
انســـانها. چندبعدی 

عــــالیــــق

حـــــــــوزه 
ـــردی و فعـالیــت ـــعه ف ـــوچ توس ـــدرس و ک ـــدارس، م ـــای م ـــن و ارتق ـــه ای معلمی ـــوزش حرف ـــدارس، آم ـــی م ـــای کیف ارتق

ـــخصی ـــری ش راهب


