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   به نام خدا
  

  ).C.V( سوابق تحصيلي و حرفه اي
  

   روح اله آقاصالح

   ۱/۰۶/۱۳۸۹  
  :مشخصات شناسنامه اي

  روح اله: نام   
  آقاصالح: نام خانوادگي   
  تهران -۱/۵/۱۳۶۲: تولد   
  متأهل: وضعيت تأهل   

  
  :سوابق تحصيلي 

  
 -سـازمان ملـي پـرورش اسـتعدادهاي درخشـان     سته به واب( تهران  عالمه حليفارغ التحصيل مدرسه راهنمايي و دبيرستان  •

 ۱۳۷۹ –در رشته رياضي و فيزيك ) تيزهوشان

 ۱۳۸۰-در رشته علوم انساني مبينفارغ التحصيل پيش دانشگاهي  •

دانشكده روان شناسي و علـوم   از روان شناسي و آموزش كودكان استثناييبا گرايش  علوم تربيتيفارغ التحصيل كارشناسي  •
 ۱۳۸۴ – دانشگاه تهرانتربيتي 

نمـره  (با درجه عالي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي كارشناسي ارشد  فارغ التحصيل •
 ۱۳۸۷ –)۵/۱۹پايان نامه 

 ۱۳۸۸ورودي  -ربيت معلم نشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تدا برنامه ريزي درسيدانشجوي دكتري  •

  
  :فعاليت هاي علمي و پژوهشي 

  
 –در گروه مكانيـك بـه خـاطر طراحـي و اجـراي پـروژه تونـل دود         عالمه حليدبيرستان علمي كسب مقام دوم جشنواره  •

دانشـگاه بـوعلي سـينا همـدان      -دعوت شده به همايش ملي انجمن علمي فيزيك رانانجمن فيزيك ايطرح برگزيده (۱۳۷۸
۱۳۷۹( 

 ۱۳۸۰ – علوم انساني عالي كشور درگروه آزمايشي سراسري دانشگاه هاومؤسسات آموزشكنكورسي و سوم  رتبه •

 ۱۳۸۰ –دانشگاه تهران  استعدادهاي درخشان دوره كارشناسيدانشجوي  •

 ۱۳۸۴ –گرايش تحقيقات آموزشي   ۱يرشد در مجموعه علوم تربيتشناسي ادوم آزمون كار رتبه •

 ۱۳۸۴ – فلسفه تعليم و تربيتگرايش   ۱شناسي ارشد در مجموعه علوم تربيتيآزمون كار دهم رتبه •

 ۱۳۸۴ –دانشجوي استعدادهاي درخشان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  •
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 ۱۳۸۰-آيندگان منطق ، انتشارات درس تأليف كتاب چهارگزينه اي  •

 : تاليف و ترجمه مقاالت علمي در زمينه روان شناسي و تعليم و تربيت  •

بررسي تحليلي،انتقادي  -نياز سنجي آموزشي –يادگيري فعال  –جدول برنامه ريزي خودكنترل اسكينري 
تبال هركس فو –تربيت جنسي  -عشقيزوفرني -گرايش ۳محتواي دوره هاي كارشناسي علوم تربيتي ايران در 

روش هاي مطالعه و مهارت هاي  -)به بهانه تاسيس اولين آكادمي فوتبال در ايران(نمي داند وارد نشود
ماكارنكو و آموزش و پرورش  –تعليم و تربيت صهيونيستي  –بررسي روش هاي گفتار درماني  –يادگيري 

براي آمادگي در امتحانات  قدم۱۳ –انتخاب رشته دانشگاه آزاد –آموزش و پرورش ايدئولوژيك  –كمونيستي 
كودك خام  -)ترجمه از زبان انگليسي(هوش هيجاني، سرآمدي و خالقيت در آموزش و پرورش اسرائيل –

تحليل عاملي  -كالبد شكافي چهار انقالب -پرورش خالقيت -خام حركتي -)ترجمه از زبان فرانسه(حركت
مطالعه به سبك  -نواده هاي كودكان استثنائيمطالعه مددكاري اجتماعي در خا -)ترجمه از زبان انگليسي(

مطالعه تطبيقي دو روش مطالعه ( مطالعه و تكرار -چگونه بهتر تمركز كنيم -روش تست زدن در خانه -ديگر
ترجمه (نتايج برنامه هاي مساوات جنسي در مدارس شهري يابيارزش  -جعبه يادگيري اليتنر -)قرن ۷با فاصله 

ويژگي هاي دانش آموزان  – ناسيِ روابط جنسي، آموزش مهارت ها و نگرش هاآسيب ش -)يسياز زبان انگل
شايستگي هاي كانوني در آموزش قرن  –بهبود در برنامه ريزي درسي  -تحليل محتوا -تحليل عاملي – خالق

  ...و آموزش پروژه محور –بيست و يكم 
o انس بين المللي استراتژي ها و تكنيك اولين كنفر -تأثير آموزش برتوسعه مهارت ها و نگرش هاي حل مسأله

 ۱۳۸۵آذر  –) پژوهشي دانشگاه شريف -منتشر شده در نشريه علمي(هاي حل مسأله 

o Objection Skills as A Neglected Curriculum in Iran –   كنفـرانس بـين المللـي   چهـاردهمين 
 ۱۳۸۹تير  – مجارستان -تعليم و تربيت

o  و گزينش سيستم مديريت يادگيري الكترونيك، پژوهش مـوردي اسـتقرار سيسـتم مـديريت يـادگيري      طراحي
 ۱۳۸۹ -فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات برنامه درسي  -الكترونيك شركت توسعه پتروايران

    
  :فعاليت هاي شغلي و اجتماعي 

  
  ۱۳۸۰-اولين دبير انجمن علمي علوم تربيتي دانشگاه تهران  •

 ۱۳۸۰ –) پداگوگ(مدير مسئول نشريه انجمن علمي علوم تربيتي دانشگاه تهران  •

 ۱۳۸۰-)شوك(مدير مسئول اولين هفته نامه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  •

 ۱۳۸۰-۸۱ -كانون فرهنگي آموزشمشاور و برنامه ريز درسي گروه علوم انساني  •

 ۱۳۸۰-كانون فرهنگي آموزشويراستار سؤاالت و دفترچه هاي آزمون  •

 ۱۳۸۱-۸۲-تهران ۸اجتماعي سازمان دانش آموزي منطقه  –مسئول كميته فرهنگي  •

موفق به كسب تقديرنامه از رياست سـازمان دانـش آمـوزي    ) خطخطي(تهران  ۸سردبير و مؤسس نشريه سازمان دانش آموزي منطقه  •
 ۱۳۸۱-۸۲-كشور

 ۱۳۸۲-۸۳-تهران  ۸مهارتي سازمان دانش آموزي منطقه  -مسئول كميته علمي •

 ۱۳۸۲-۸۴ – تبيانمدرسه اينترنتي  مشاور كنكور •
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 ۱۳۸۳-۸۴-تبيانمدرسه اينترنتي  مهارت هاي يادگيريو  كنكورمؤلف مقاالت صفحات  •

 ۱۳۸۲-۸۳-دارالفنونمشاور و دبير پرورشي مدرسه راهنمائي  •

 ۱۳۸۲-۸۵-'مأويآموزشي مركز مشاوره  -يمشاور تحصيل •

 ۱۳۸۳-۸۴ -ايران خودروآموزش  در كارشناس آموزش اداره كل تحول و پشتيباني •

 ۱۳۸۴-۸۵-رهيارمعاون آموزشي و مسئول دوره پيش دبستان و دبستان  •

 ۱۳۸۴-۸۵-رهيارمسئول پروژه آموزش زبان انگليسي پيش دبستان و دبستان  •

 ۱۳۸۴-۸۵-رهيارآموزشي مجتمع  عضو گروه مشاوره ، روان شناسي و آموزش خانواده •

 ۱۳۸۴-رهيار دبير ادبيات مدرسه راهنمائي •

 ۱۳۸۴-۸۵-رهيارپايه چهارم و پنجم دبستان  ر رياضي تكميلي و هديه هاي آسمانآموزگا •

 تا كنون ۱۳۸۴ – آرين فرناب سيستم مدير تحقيق و توسعه شركت •

  ۱۳۸۵-۸۷ -مفيد قيطريهدبيرستان  مديرگروه هاي علمي  •

 ۱۳۸۷ –طراح سيستم نمره دهي دبيرستان مفيد قيطريه  •

 تا كنون ۱۳۸۵ – كت آرين فرناب سيستمشرمشاور طراحي بازي هاي آموزشي  •

 ۱۳۸۵ -)سرچشمه( شركت ملي صنايع مس ايران –دوره آموزشي مهارت ها و فنون تدريس طراح و مدرس  •

 ۱۳۸۵ – تهران ۸سازمان دانش آموزي منطقه دوره روش تحقيق   مدرسو  طراح •

 ۱۳۸۶ -)سرچشمه( ملي صنايع مس ايرانشركت  -اثربخش  دوره آموزشي ارائهطراح و مدرس  •

 ۱۳۸۶-۸۷–) سرچشمه( شركت ملي صنايع مس ايرانجشنواره معلم مركز آموزش عضو هيئت داوران مشاور و  •

 تا كنون ۱۳۸۶ – مفيد قيطريهدبيرستان دبير زبان انگليسي  •

 تا كنون ۱۳۸۶ – همفيد قيطريدبيرستان دبير مقدمات پژوهش، روش تحقيق و سرگروه پژوهش  •

 تا كنون PBL – ۱۳۸۴به روش  دوره آموزشي حل مسألهطراح و مدرس  •

 تا كنون ۱۳۸۶ – توسعه پتروايرانآموزش شركت مديريت مشاور  •

 تا كنون ۱۳۸۷ – سعه پتروايرانتومشاور و طراح سيستم يادگيري الكترونيك شركت  •

 تا كنون ۱۳۸۶ – توسعه پتروايرانمشاور و برنامه ريز طرح نيازسنجي آموزشي نيروي انساني شركت  •

 تا كنون ۱۳۸۶ – عه پتروايرانتوسشركت ) بخش آموزش(مشاور و طراح سيستم جامع منابع انساني  •

 تا كنون ۱۳۸۷ –به روش بازيآشنايي با مفاهيم اقتصادي  كارگاهمدرس  •

 تا كنون ۱۳۸۷ – 'ضحيدبير مقدمات پژوهش، روش تحقيق و سرگروه پژوهش مجتمع آموزشي  •

  ۱۳۸۷ – صالحينيرستان دبير مقدمات پژوهش، روش تحقيق و سرگروه پژوهش دب •

تـا   ۱۳۸۷ –) روش تدريس، برنامه ريزي درسي و طراحي آموزشـي (دوره هاي دانش افزايي و مهارت آموزي معلمان طراح و مدرس  •
 كنون

 ۱۳۸۷ -دانش و تفكر سيستمي  ديريتممدرس كارگاه آموزشي آشنايي با سازمان يادگيرنده،  •

 تا كنون PBL– ۱۳۸۷ه روش طراح و مدرس دوره آموزشي جستجوي اينترنتي ب •

 ۱۳۸۷-۸۸ –) ع(استاد مدعو دانشگاه امام علي  •

 تا كنون ۱۳۸۸ -استاد مدعو دانشگاه جامع علمي كاربردي •
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  : يآموزش يدوره ها
  

 ۱۳۸۰-دانشگاه تهران يتيعلوم ترب يانجمن علم – (Relaxation) يدگيتن آرم يدوره آموزش •
 ۱۳۸۴ –ار يره يستم مجتمع آموزشيگروه س – ISO   ۹۰۰۰:۲۰۰۰تيفيت کيريستم مديسبا الزامات  ييآشنا يدوره آموزش •

 ۱۳۸۴ –ار يره يستم مجتمع آموزشيگروه س – ISO   ۹۰۰۰:۲۰۰۰تيفيت کيريستم مديس يزيمم يدوره آموزش •

 ۱۳۸۴ -اريره يمجتمع آموزش يدرس يزيگروه برنامه ر – يفيتوص -يفيک يابيبا ارزش ييآشنا يدوره آموزش •
 ۱۳۸۵ -مفيد قيطريهگروه پژوهش دبيرستان  – MS Projectدوره آموزشي نرم افزار مديريت پروژه  •
 ۱۳۸۷ –دفتر مطالعات پژوهشي مجتمع آموزشي مفيد  –دوره آموزشي انگيزه پيشرفت  •
 ۱۳۸۷ –مركز آموزش شركت توسعه پتروايران  – Primaveraدوره آموزشي نرم افزار مديريت پروژه  •
 ۱۳۸۸ -طالعاتمركز گسترش فناوري ا – PMBOKي آشنايي با مباني مديريت پروژه مبتني بر دوره آموزش •
مؤسسـه مطالعـات بـين     -Developing & Implementing HR Competence for Oil & Gas & Petchem Industryدوره آموزشي  •

 ١٣٨٨ -المللي انرژي 
  
  
  
 

 
  

  : وتريو کامپ زبان هاي خارجي
    

 
  

  
  

  
  

 
  
  
 
 
 

  :تماس 

  توضيحات  مكالمه  نوشتن  اندنخو  شنيدن  زبان  رديف
 IELTS:۶  عالي  عالي  عالي  عالي  انگليسي  ۱
    متوسط  متوسط  خوب  متوسط  فرانسه  ۲
    متوسط  خوب  عالي  خوب  عربي  ۳

  مهارت ها  فيرد

۱  ICDL  Windows Internet Word PowerPoint Excel 
 عالي عالي عالي عالي عالي

۲  Software 
SPSS Moodle   

      عالي  عالي
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   aghasaleh@gmail.com:              پست الكترونيك 

  
    ۰۹۱۲  ۳۸۴۰۶۹۵             :         تلفن همراه 

   ۰۲۱  ۷۷۹۶۹۰۱۵                   :                 منزل

mailto:aghasaleh@gmail.com

