
 

 اطالعات شخصی
 10/5/1357                تاریخ تولد

 متاهل              وضعیت تاهل

 معافیت تکفل    عیت نظام وظیفه وض

 تحصیالت
 دانشکده فنی              دانشگاه تهران         1375  – 1381

 کارشناسی مهندسی شیمی گرایش فرایندهاي شیمیایی معدنی •

 دانشکده فنی              دانشگاه تهران         1384  – 1387

 گرایش مدیریت عملیات MBAکارشناسی ارشد  •

 آزاد تهران واحد جنوبدانشگاه               روانشناسیدانشکده         1395  – تاکنون

 روانشناسی عمومیگرایش  روانشناسیکارشناسی ارشد  •

 سوابق کاري
 )IRITECشرکت بین المللی مهندسی ایران (     1395 – 1384

 کارشناس ارشد مناقصات و هزینه؛ کارشناس فرآیند

 وطن پالست آذر          1384 – 1386

 و سهامدار مدیر فروش و بازاریابی

 سرمایه گذاري سایپا          1386 – 1387

 و ارزیاب سیستم کیفیت مدیر تعالی؛ و تجاري سازي ایده ها بازاریابیرئیس اداره 

 تدریس و مشاوره          1387 – 1388

 )مدیریت، کیفیت و استراتژيفرآیندهاي سازمانی (

 نیاسجاد سعید

 26واحد  –4پالك  –گلبرگ دوم –کتاب باالتر از میدان -فرحزاديخیابان  -سعادت آباد –تهران آدرس :

 26743823 :تلفن منزل

 09125189949 :همراهتلفن 

mail-E: Saeidnia@gmail.com 

https://ir.linkedin.com/in/saeidnia 
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 سجاد سعیدنیا    دنباله رزومه . . .

 ۲ 

 شرکت فرهنگی ورزشی سایپا   1388 – 1392

 بندي مشاغلعضو کارگروه طبقه؛ رئیس اداره بازاریابی؛ و توسعه ریزيبرنامهرئیس اداره 

 مهندسی و توسعه سروك آذرشرکت    1392 – 1395

 کیفیت و طراحی فرآیندهاي سازمانی؛ ارشد مدیریت هزینه و ریسککارشناس 

 و کسب وکار ، مسیر شغلیکوچ زندگی   1392 – تاکنون

  آموزش در گروه صنعتی سولیکو سرپرست •

نفر از مدیران و  300براي » مدیر در نقش کوچ«نفر ساعت آموزش  4800 −

 سرپرستان

 ساعت کوچینگ فردي مدیران و کارکنان 150 −

 ساعت 1300بیش از  و گروهی کوچینگ فردي •

 /کوچینگ عمیقهاي مختلف/ در سازمان مدیران و کارکنان کوچ خارجی براي

 و استارت آپ کارآفرینی کوچینگ

درمانی و درمان بر مبناي پذیرش و (واقعیت ساعت 300بیش از  درمانگري فردي •

 تعهد)

همراه با مدرس  Corporate Potentialsهاي کوچینگ دستیاري تدریس دوره •

 Lisa Wynnالمللی بین

المللی همراه با مدرس بین Coaching Waysهاي کوچینگ دستیاري تدریس دوره •

Beatrice Arnaud 

 هاي مختلفدر سازمان »مدیر در نقش کوچ«هاي برگزاري دوره •

 ها و به صورت عمومیمانهاي نرم براي سازرتتدریس مها •

 مهارتها
 تدریس و تسهیلگري کارگاهی •

 سخنرانی •

 کوچینگ •

 مشاوره •

 شناختیدرمان روان •



 سجاد سعیدنیا    دنباله رزومه . . .

 ۳ 

 آموزش ها
 ساعت 64               )      آریانا پژوهش    CIMمدیریت بازاریابی حرفه اي (

 ساعت 124                                           مدیریت کیفیت (دوره هاي مختلف)

 ساعت 24           تفکر استراتژیک                          دکتر وفا غفاریان           

 ساعت 42         دیریت صنعتی   کارگاه مهارتهاي مشاوره             سازمان م

 ساعت 144         موسسه تئوري انتخاب      درمانیتئوري انتخاب و واقعیت 

 ساعت 48        انتخاب     يموسسه تئور     درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 ساعت 50     مرکز مشاوره دانشگاه تهران     سوآپارزیابی جامع شخصیت 

 ساعت 60مرکز مشاوره دانشگاه تهران     شخصیت و مکانیزمهاي دفاعی    

 ساعت 60    مرکز مشاوره دانشگاه تهران  مربیگري مهارتهاي زندگی          

 ساعت 55      می کوچینگ فارسی       کوچینگ                                   آکاد

 ساعت Coaching Training Institute             48   کوچینگ      

 ساعت Corporate Potentials                             27کوچینگ         

 ساعت Choice Coaching                                        48کوچینگ        

 ساعت Choice Ways                                               178کوچینگ        

 ساعت 24                           انتخاب     يموسسه تئور    مدیریت راهبرانه     

 مهارتهاي دیگرسوابق و 
 تدریس:

دانشگاه علوم پزشکی  /دبیرستان عالمه حلی /تهران علمی کاربردي شهرداريمرکز 

 تهران

 :ترجمه

 /اي)مدیریت حرفه درد رشد (تغییر شکل از یک شرکت تازه تاسیس به سازمانی با

TRIZ کوچینگ  /دستنامه آموزش رهبري، دانستن، انجام دادن و بودن /به زبان ساده

 کواکتیو کوچینگ /کوچینگ با روانشناسی مثبت نگر /براي رسیدن به عملکرد برتر

 


