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 يآموزش یتهایفعال

 مدارک تحصیلي 

تعامل : ، عنوان پايان نامه1931مهر  از دانشگاه تهران دکتري تخصصي رشته فلسفه تعليم و تربيت -

لگوي تعاملي براي پرورش و داللتهاي آن در ارايه ا( ره)هنر و خالقيت در ديدگاه صدرالمتالهين 

 .هنر و خالقيت

عنوان ، 1931کارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه و آموزش و پرورش از دانشگاه تهران شهريور -

 بررسي مباني معرفت شناسي خالقيت از ديدگاه صدر المتالهين و داللتهاي تربيتي آن: پايان نامه

 .دانشگاه سنندج، 1931کارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي سال  -

  ستدريسوابق 

، يقيات فلسفه، آموزش و پرورش تطبيکلاصول و فلسفه تعليم و تربيت،» يدرس يس واحدهايتدر -

 ؛1931-1931، دانشگاه تهران يتيو علوم ترب يدر دانشکده روانشناس« ميد و قديمنطق جد

رورش، برنامه ، اصول و فلسفه آموزش و پيتيق در علوم تربيروش تحق» يدرس يس واحدهايتدر -

، کاربرد يتحصيل يو ارزشياب يتربيت ي، روانشناسيقيمتوسطه، آموزش و پرورش تطب يدرس يزير
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 يتيخارجه و دانشکده علوم ترب يات و زبانهايدر دانشکده ادب» در کامپيوتر يارايانه ينرم افزارها

 ؛1931-1931، جنوب-واحد تهران يدانشگاه آزاد اسالم

موزشي تربيت مربي مقدماتي و تکميلي فلسفه براي کودکان در پژوهشگاه برگزاري کارگاه هاي آ -

 1933علوم انساني، 

 11محله  يدر فرهنگسرا« يش دبستانيکودکان پ يت برايخالق» يکارگاه آموزش يبرگزار -

  ..3منطقه  يشهردار

 يپژوهش یتهایفعال

 

 کتاب 

، 1931شارات دانشگاه تهران، سال ، انت«هرمنوتيک مبنايي براي تربيت پويا و خالق»تاليف کتاب  -

 3133111911119: شماره شابک

چاپ ، يانقالب فرهنگ يعال يرخانه شورايانتشارات دب« ياسالممنابع براساس  خالق  تفکر»کتاب  -

 .313-111-3111-31-3، شماره شابک 1931اول 

، «(ي نظري صدرابا تاکيد بر مبان)آفرينشگري و خالقيت متعاليه در تعليم و تربيت »تاليف کتاب  -

 .313-111-1933-19-3، شماره شابک 1931انتشارات کلک زرين، چاپ اول 

-91-1، شماره شابک 1933خالقيت و هنر نوشتن انتشارات چاپار، چاپ اول »تاليف کتاب  -

1131-111-311 

 يپژوهش-يمقاالت علم 
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نش آموز در دا-ارائه مدل علي جهت بررسي نقش واسطه گري کيفيت ارتباط معلم»چاپ مقاله  -

رابطه خودتنظيمي تحصيلي، فرهنگ مدرسه و اشتياق تحصيلي با تفکر خالق در دانش آموزان 

 1933بهار و تابستان ، 13شماره پياپي  ،1، شماره 11دوره ، مجله تفکر و کودک، «متوسطه

انشگاه د ، مجله انديشه هاي نوين تربيتي«تبيين هرمنوتيک به مثابه روشي در تعليم و تربيت»مقاله  -

 1شماره  1931دوره دوازدهم بهار الزهرا، 

 ISCدر مجله « Creativity of Spirit in Philosophical System of Mulla Sadra»چاپ مقاله  -

«International Research Journal of Applied and Basic Sciences » پايگاه  ردنمايه شده

 May/11/1111 استنادي علوم جهان اسالم، 

د بر حوزه يبا تاک)آن  يتيترب يمالصدرا و داللتها يت از منظر معرفت شناسيخالق» قاله چاپ م -

، 1شماره  1، دوره پژوهشي انديشه هاي نوين تربيتي دانشگاه الزهرا-در مجله علمي« اصول و روش

 .1933تابستان 

 يو آموزش يجيترو-يمجالت علم 

، يدر فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماع يابشهر فار ت در آرمانيم و تربيگاه تعليجاچاپ مقاله  -

 ؛1931، تابستان 11شماره 

، 131چاپ مقاله عوامل اجتماعي موثر بر خالقيت، در مجله رشد تکنولوژي آموزشي، شماره  -

 .1931ارديبهشت ماه 

در مجله « (با تاکيد بر تعليم و تربيت)پژوهشي درنظريه آرمانشهر فارابي  »چاپ مقاله با عنوان  -

 .1931تعليم و تربيت دانشگاه تهران براي شماره سوم خردادماه  فلسفه
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آموزش و پرورش پويا و خالق، ضرورت تحول و مهندسي فرهنگ در عصر »چاپ مقاله با عنوان  -

  1931در مجله رشد اجتماعي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي چاپ مهرماه « جهاني

تثنايي در فلسفه و عليم و تربيت جمهوري اسالمي تعيين جايگاه آموزش کودکان اس»چاپ مقاله  -

پژوهشي دانشجويي چيستا، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي -در مجله علمي« ايران

 .ايران

 هاو کنفرانس هاشيهما 

 ين المللیبهمايش 

« Creative Writing as a Mechanism for Fostering Creativity in the Blind»ه مقاله اراي -

-Excellence In Education: Giftedness-Creativity» ين المللدر کنفرانس بي

Development» 1119 در دانشگاه استانبول ترکيه.  

تفکر، محور "با عنوان  يدرس يزيو برنامه ر( ص)امبراعظم يپ ين الملليش بيه مقاله در همايارا -

 .1931بهشت يارد 91و 13، "امبريپ يوه آموزشيش

 يمل همايش          

ارائه الگويي براي تعالي نوآوري خدمات در دانشگاه ها به عنوان راهبردي در جهت »ارايه مقاله  -

رمين کنفرانس بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم انساني و چها« اقتصاد مقاومتي

 .، تهران1931، سال مطالعات فرهنگي

جهان با تاکيد  هاي موزه با افزايي هم و تعامل ارتقاي شناسايي راهکارهاي»ارايه مقاله سفارشي  -

 1931فندماه ، تهران اسهمايش ملي موزه هاي دفاع مقدس و گردشگري، «بر گردشگري فرهنگي

https://civilica.com/papers/l-9587/
https://civilica.com/papers/l-9587/
https://civilica.com/papers/l-9587/
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در دومين «  حدود و ثغور نگرش پساساختارگرايي در تعليم و تربيت استثنايي ايران» ارايه مقاله  -

 .1931همايش ملي فلسفه تعليم و تربيت ايران، دانشگاه تربيت معلم 

د بر حوزه معرفت يت از منظر مالصدرا با تاکيدرباره مفهوم و اهداف ترب يپژوهش»ه مقاله يارا -

 .1933ت مدرس يدانشگاه تربران، يت ايم و تربيفلسفه تعل يش ملين همايدر نخست« يشناس

 يش ملين همايدر نخست« تيم و تربيتعل يدر پژوهشها يکيگاه روش هرمنوتين جاييتب»ه مقاله يارا -

 .1933ت مدرس يران، دانشگاه تربيت ايم و تربيفلسفه تعل

ان عاملي تسهيل گر در جهت ارتقاي بازدهي شغلي تبيين هنر موسيقي به عنو»ارايه مقاله با عنوان  -

 11( ضرورتها، آسيبها، راهکارها)در نخستين همايش اشتغال افراد داراي آسيب بينايي « افراد نابينا

 1933مرداد 

در کنفرانس ملي کارآفريني،  "اطالعات عصر يين جايگاه خالقيت و کارآفريني دربت"ه مقاله اراي -

 .1931اسفندماه  3و1ده، خالقيت و سازمانهاي آين

در ملي کارآفريني، « دورکاري رويکردي نوين براي کارآفريني در سازمانهاي آينده»ارايه مقاله  -

 .1931اسفندماه  3و1خالقيت و سازمانهاي آينده، 

در « جهاني سازي و تاثير آن بر نظامهاي تامين اجتماعي، تهديدها و فرصتها»چاپ چکيده مقاله  -

ارديبهشت  91، (نخستين جشنواره ملي پژوهش تامين اجتماعي)امين اجتماعي کنگره عدالت و ت

1931. 

در همايش ملي تعاون و « دورکاري رويکردي نوين براي کارآفريني و توسعه اشتغال»ارايه مقاله  -

 کارآفريني
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در اولين کنفرانس آموزش امور تربيتي،  "جايگاه نوآوري در آموزش و پرورش"چاپ مقاله  -

 .1931 بهمن ماه

در همايش انسان شناسي « نقش خانواده و تربيت در تحکيم پايه هاي شهروندي»ارايه مقاله  -

 .1931فرهنگي و اخالق شهروندي، بهمن ماه 

 يقاتیتحق یپروژه ها 

ت حافظه محور به تفکر يم و تربيتحول تعل يبرا يين الگويو تدو يبررس»  يقاتيپروژه تحق يمجر -

: استاد راهنما، يانقالب فرهنگ يعال يک شورايو استراتژ يراهبردمصوب مرکز مطالعات « محور

 .يدکتر احمد فضائل: ناظر، يرضا رحماندکتر غالم

بررسي مباني معرفت شناسي خالقيت از ديدگاه صدرالمتالهين و »  يقاتيپروژه تحق يمجر -

 .يآموزش يهايمصوب پژوهشکده نوآور« آن داللتهاي تربيتي

 .و داللتهاي تربيتي آن  مصوب امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه تهران پروژه هرمنوتيک  يمجر -

و داللتهاي تربيتي آن  مصوب امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه  پساساختارگراييمجري  پروژه  -

 .تهران

 جوايز علمي

 1931 عضو بنياد ملي نخبگان -

 عضو بنياد ملي نخبگان -

 عضو دفتر استعدادهاي درخشان -

 ر دوره کارشناسي و کارشناسي ارشددانش آموخته برت -
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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،  -

 1931ترکيه، تيرماه 

 ، تهران1931زه هاي دفاع مقدس، اسفندماه دريافت بهترين جايزه در همايش طراحي مو -

امتياز بازآموزي از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران، اردببهشت  1کسب  -

 .1931ماه 

 


