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فعالیتهای آموزشي
 مدارک تحصیلي
 دکتري تخصصي رشته فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه تهران مهر  ،1931عنوان پايان نامه :تعاملهنر و خالقيت در ديدگاه صدرالمتالهين (ره) و داللتهاي آن در ارايه الگوي تعاملي براي پرورش
هنر و خالقيت.
 کارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه و آموزش و پرورش از دانشگاه تهران شهريور ،1931عنوانپايان نامه :بررسي مباني معرفت شناسي خالقيت از ديدگاه صدر المتالهين و داللتهاي تربيتي آن
 کارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي سال  ،1931دانشگاه سنندج. سوابق تدريس
 تدريس واحدهاي درسي «اصول و فلسفه تعليم و تربيت،کليات فلسفه ،آموزش و پرورش تطبيقي،منطق جديد و قديم» در دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران1931-1931 ،؛
 تدريس واحدهاي درسي «روش تحقيق در علوم تربيتي ،اصول و فلسفه آموزش و پرورش ،برنامهريزي درسي متوسطه ،آموزش و پرورش تطبيقي ،روانشناسي تربيتي و ارزشيابي تحصيلي ،کاربرد
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نرم افزارهاي رايانهاي در کامپيوتر« در دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجه و دانشکده علوم تربيتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران-جنوب1931-1931 ،؛
 برگزاري کارگاه هاي آموزشي تربيت مربي مقدماتي و تکميلي فلسفه براي کودکان در پژوهشگاهعلوم انساني1933 ،
 برگزاري کارگاه آموزشي «خالقيت براي کودکان پيش دبستاني» در فرهنگسراي محله 11شهرداري منطقه ..3
فعالیتهای پژوهشي
 کتاب
 تاليف کتاب «هرمنوتيک مبنايي براي تربيت پويا و خالق» ،انتشارات دانشگاه تهران ،سال ،1931شماره شابک3133111911119 :
 کتاب «تفکر خالق براساس منابع اسالمي» انتشارات دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،چاپاول  ،1931شماره شابک .313-111-3111-31-3
 تاليف کتاب «آفرينشگري و خالقيت متعاليه در تعليم و تربيت (با تاکيد بر مباني نظري صدرا)»،انتشارات کلک زرين ،چاپ اول  ،1931شماره شابک .313-111-1933-19-3
 تاليف کتاب «خالقيت و هنر نوشتن انتشارات چاپار ،چاپ اول  ،1933شماره شابک -91-1311-111-1131
 مقاالت علمي-پژوهشي
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 چاپ مقاله «ارائه مدل علي جهت بررسي نقش واسطه گري کيفيت ارتباط معلم-دانش آموز دررابطه خودتنظيمي تحصيلي ،فرهنگ مدرسه و اشتياق تحصيلي با تفکر خالق در دانش آموزان
متوسطه» ،مجله تفکر و کودک ،دوره  ،11شماره  ،1شماره پياپي  ،13بهار و تابستان 1933
 مقاله «تبيين هرمنوتيک به مثابه روشي در تعليم و تربيت» ،مجله انديشه هاي نوين تربيتي دانشگاهالزهرا ،دوره دوازدهم بهار  1931شماره 1
 چاپ مقاله « »Creativity of Spirit in Philosophical System of Mulla Sadraدر مجله ISC« »International Research Journal of Applied and Basic Sciencesنمايه شده در پايگاه
استنادي علوم جهان اسالم1111/May/11 ،
 چاپ مقاله « خالقيت از منظر معرفت شناسي مالصدرا و داللتهاي تربيتي آن (با تاکيد بر حوزهاصول و روش» در مجله علمي-پژوهشي انديشه هاي نوين تربيتي دانشگاه الزهرا ،دوره  1شماره ،1
تابستان .1933
 مجالت علمي-ترويجي و آموزشي
 چاپ مقاله جايگاه تعليم و تربيت در آرمانشهر فارابي در فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعي،شماره  ،11تابستان 1931؛
 چاپ مقاله عوامل اجتماعي موثر بر خالقيت ،در مجله رشد تکنولوژي آموزشي ،شماره ،131ارديبهشت ماه .1931
 چاپ مقاله با عنوان « پژوهشي درنظريه آرمانشهر فارابي (با تاکيد بر تعليم و تربيت)» در مجلهفلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران براي شماره سوم خردادماه .1931
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 چاپ مقاله با عنوان «آموزش و پرورش پويا و خالق ،ضرورت تحول و مهندسي فرهنگ در عصرجهاني» در مجله رشد اجتماعي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي چاپ مهرماه 1931
 چاپ مقاله «تعيين جايگاه آموزش کودکان استثنايي در فلسفه و عليم و تربيت جمهوري اسالميايران» در مجله علمي-پژوهشي دانشجويي چيستا ،دانشکده توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي
ايران.
 همايشها و کنفرانسها
همايش بین المللي
 ارايه مقاله «»Creative Writing as a Mechanism for Fostering Creativity in the Blindدر کنفرانس بين

المللي «Giftedness-Creativity-

Education:

In

Excellence

 »Developmentدر دانشگاه استانبول ترکيه .1119
 ارايه مقاله در همايش بين المللي پيامبراعظم (ص) و برنامه ريزي درسي با عنوان "تفکر ،محورشيوه آموزشي پيامبر" 13 ،و 91ارديبهشت .1931
همايش ملي
 ارايه مقاله «ارائه الگويي براي تعالي نوآوري خدمات در دانشگاه ها به عنوان راهبردي در جهتاقتصاد مقاومتي» چهارمين کنفرانس بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي ،سال  ،1931تهران.
 ارايه مقاله سفارشي «شناسايي راهکارهاي ارتقاي تعامل و هم افزايي با موزه هاي جهان با تاکيدبر گردشگري فرهنگي» ،همايش ملي موزه هاي دفاع مقدس و گردشگري ،تهران اسفندماه 1931
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 ارايه مقاله « حدود و ثغور نگرش پساساختارگرايي در تعليم و تربيت استثنايي ايران» در دومينهمايش ملي فلسفه تعليم و تربيت ايران ،دانشگاه تربيت معلم .1931
 ارايه مقاله «پژوهشي درباره مفهوم و اهداف تربيت از منظر مالصدرا با تاکيد بر حوزه معرفتشناسي» در نخستين همايش ملي فلسفه تعليم و تربيت ايران ،دانشگاه تربيت مدرس .1933
 ارايه مقاله «تبيين جايگاه روش هرمنوتيکي در پژوهشهاي تعليم و تربيت» در نخستين همايش مليفلسفه تعليم و تربيت ايران ،دانشگاه تربيت مدرس .1933
 ارايه مقاله با عنوان «تبيين هنر موسيقي به عنوان عاملي تسهيل گر در جهت ارتقاي بازدهي شغليافراد نابينا» در نخستين همايش اشتغال افراد داراي آسيب بينايي (ضرورتها ،آسيبها ،راهکارها) 11
مرداد 1933
 ارايه مقاله "تبيين جايگاه خالقيت و کارآفريني در عصر اطالعات" در کنفرانس ملي کارآفريني،خالقيت و سازمانهاي آينده1 ،و 3اسفندماه .1931
 ارايه مقاله «دورکاري رويکردي نوين براي کارآفريني در سازمانهاي آينده» در ملي کارآفريني،خالقيت و سازمانهاي آينده1 ،و 3اسفندماه .1931
 چاپ چکيده مقاله «جهاني سازي و تاثير آن بر نظامهاي تامين اجتماعي ،تهديدها و فرصتها» درکنگره عدالت و تامين اجتماعي (نخستين جشنواره ملي پژوهش تامين اجتماعي) 91 ،ارديبهشت
.1931
 ارايه مقاله «دورکاري رويکردي نوين براي کارآفريني و توسعه اشتغال» در همايش ملي تعاون وکارآفريني
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 چاپ مقاله "جايگاه نوآوري در آموزش و پرورش" در اولين کنفرانس آموزش امور تربيتي،بهمن ماه .1931
 ارايه مقاله «نقش خانواده و تربيت در تحکيم پايه هاي شهروندي» در همايش انسان شناسيفرهنگي و اخالق شهروندي ،بهمن ماه .1931
 پروژه های تحقیقاتي
 مجري پروژه تحقيقاتي « بررسي و تدوين الگويي براي تحول تعليم و تربيت حافظه محور به تفکرمحور» مصوب مرکز مطالعات راهبردي و استراتژيک شوراي عالي انقالب فرهنگي ،استاد راهنما:
دکتر غالمرضا رحماني ،ناظر :دکتر احمد فضائلي.
 مجري پروژه تحقيقاتي « بررسي مباني معرفت شناسي خالقيت از ديدگاه صدرالمتالهين وداللتهاي تربيتي آن» مصوب پژوهشکده نوآوريهاي آموزشي.
 مجري پروژه هرمنوتيک و داللتهاي تربيتي آن مصوب امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه تهران. مجري پروژه پساساختارگرايي و داللتهاي تربيتي آن مصوب امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاهتهران.
جوايز علمي
 عضو بنياد ملي نخبگان 1931 عضو بنياد ملي نخبگان عضو دفتر استعدادهاي درخشان -دانش آموخته برتر دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد
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 صدور کارت دانشجوي برتر از طرف دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه در دوره کارشناسي دريافت جايزه بهترين مقاله در کنفرانس بين المللي تعالي در آموزش و پرورش ،دانشگاه استانبول،ترکيه ،تيرماه 1931
 دريافت بهترين جايزه در همايش طراحي موزه هاي دفاع مقدس ،اسفندماه  ،1931تهران کسب  1امتياز بازآموزي از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران ،اردببهشتماه .1931
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