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 سوابق پژوهشی:

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم گرا. ی، دیدگاه هاي لیبرال و جامعهتحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیت -1

 1391و تربیت. 

بررسی چیستی طبیعت از منظر هابز و روسو و جستجوي رویکردي براي چرایی و چگونگی تربیت بر بنیاد فطرت. اولین  -2

 1389همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت. 

راي بازتولید فرهنگی در نظام آموزشی ایران. دومین همایش انجمنن فلسنفه تعلنیم و تربینت.     آموزش شهروندي ابزاري ب -3

1390 

 1391بررسی جایگاه تحلیل گفتمان انتقادي در فلسفه تعلیم و تربیت. سومین همایش فلسفه تعلیم و تربیت.  -4

خصصان تعلنیم و تربینت: رویکنردي    بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاري آن با عدالت تربیتی از منظر مت -5

 - صنفحه  16) [ISC/پژوهشنی -علمی] 6 شماره - 1392 زمستان و پاییز«  تربیت و تعلیم مبانی نامه پژوهش. هرمنوتیکی

 (210 تا 195 از

انتقنادي.   هرمنوتین   رویکنرد : آموزشی هاينظام در عدالت نظریه از برآمده تربیتی عدالت از گیريبهره امکان بررسی -6

 تنا  100 از - صنفحه  24) [ISC/پژوهشنی -علمنی ] 50 شنماره  - سنیزدهم  سال ، 1393 تابستان«  آموزشی هاي ورينوآ

 1390پیشنهاد ی  آیین نامه اخالق حرفه اي براي معلمان. دومین همایش ملی سهروردي. (123

 1390بررسی مبانی نظري اخالق حرفه اي معلمان. دومین همایش ملی سهروردي.  -7

ضر براي ارزش هاي مقبول جامعه و ارائه راهکارهاي تربیتی براي حفظ آنها. همایش ملی تعلنیم و تربینت   تهدیدهاي حا -8

 1391ارزش ها. 

بررسی میزان برابري فرصت هاي آموزشی در مناطق شهري و روستایی استان زنجنان. اولنین همنایش ملنی آمنوزش در       -9

 . 1404ایران 

 1392ایران.  اسالمی جمهوري فناوري و علوم موزه همایش ملی.  سومین هویت تقویت و درحفظ هاموزه جایگاه -10



 علننوم در آمننوزش پدیدارشناسننی. نشننریه علمننی پژوهشننی راهبردهنناي  مطالعننه: اسنناتید عنندالت از دانشننجویان تجربننه -11

 (272 تا 265 از - صفحه 8) 4 شماره - هفتم ي دوره ،1393 زمستان( « آموزشی راهبردهاي)پزشکی

 39 شنماره  - 1393 پاییز«  تربیتی نوین هاي رالز. اندیشه جان عدالت ي نظریه در تربیتی عدالت و تربیت جایگاه بررسی -12

 (172 تا 139 از - صفحه 34) [ISC/پژوهشی-علمی]

 1393 انتشار مدیریت. سال و حسابداري ملی کنفرانس مشارکتی. سومین مدیریت در آلیسم ایده فلسفه جایگاه بررسی -13

 هناي  آسنی   روانشناسی و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش تربیت. اولین و تعلیم اساسی هدف تقاديان تفکر پرورش -14

 1393 انتشار ایران. سال فرهنگی و اجتماعی

 هناي  آسنی   روانشناسنی  و تربیتنی  علنوم  پژوهشنی  علمنی  همنایش  اسالمی. اولنین  تربیت و تعلیم نظام در فلسفه جایگاه -15

 1393 انتشار ایران. سال فرهنگی و اجتماعی

تحلیل محتواي کتاب هناي درسنی دوره ابتندایی از منظنر توجنه بنه دیگنري. نشنریه علمنی پژوهشنی راهبنرد اجتمناعی              -16

 فرهنگی. پذیرش مقاله

شریه علمی پژوهشنی روانشناسنی و دینن.    . ن بررسی ازخودبیگانگی از دیدگاه اری  فروم و مقایسه آن با دیدگاه اسالم -17

 1395پاییز 

18- The application of educational justice for students with special needs. International 

Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(2), 

February2014 

19- An Investigation of Justice in Educational Systems Based on John Rawls’ Theory. 

The Asian Conference on Education 2012 - Osaka, Japan - October 24-28 

20- A comparative Analysis of Educational Justice’s Philosophy; Perspective of 

Liberalism and Communitarianism. The Asian Conference on Education 2012 - 

Osaka, Japan - October 24-28 
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