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كارضٌاسی :داًطگاُ تْراى
كارضٌاسی ارضذ :داًطگاُ ترتیت هذرس
دكترا :داًطگاُ ترتیت هذرس
للورٍّاي هطالعاتی :فلسفِ تعلین ٍ ترتیت،رٍاى ضٌاسی ،هطاٍرُ

دروس تدريس شده در دوره هاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري :
 -1فلسفِ ي تعلین ٍترتیت
 - 0فلسفِ ترتیتی اسالم
 – 6اصَل تعلین ٍ ترتیت
 – 4سیر آراي ترتیتی در غرب
 – 0سویٌار در هسائل ترتیتی
 – 3ترتیت اسالهی
 – 0جاهعِ ضٌاسی تعلین ٍترتیت
 – 2هطاٍرُ خاًَادُ
 -9رٍاى ضٌا سی تلَغ ٍ ًَجَاًی
 -12اصَل ٍفٌَى هطاٍرُ
 -11راٌّوائی تحصیلی
كتابهاي منتشر شده:

 - 1تررسی اتعاد ترتیتی ٍ رٍاى ضٌاسی دٍراى عمذ
 - 0آسیة ضٌاسی هطالعِ
 – 6كالس اٍلی ّا
 – 4ترتیت عمالًی
 – 0ضیَُ ّاي ضٌاخت ٍ گسیٌص ّوسر
 -3خاًَادُ در پرتَ تفاّن

عنوان آثار زير چاپ:
-1ارتثاط تا خاًَادُ ّوسر
مقاالت چاپ شده در نشريات علمي – پژوهشي :
 – 1همایسِ دیذگاّْاي هعرفت ضٌاسی ٍ ارزش ضٌاسی ّري ترٍدي ٍ عالهِ طثاطیائی ٍ داللت ّاي آى در ترًاهِ درسی

 -0تثییي ٍ ًمذ ًظریِ اًساى ترتر ًیچِ ٍ داللت ّاي آى در تعلین ٍ ترتیت
 -6تحلیل هحتَاي كتاب ّذیِ ّاي آسواى ٍ كتاب كار در همایسِ تا تعلیوات دیٌی پایِ دٍم دتستاى
ً -4ظریِ اتذاعی فاراتی در ترتیت سیاسی ٍ اّویت آى در عصر حاضر ، ،هجلِ رٍاى ضٌاسی ٍ علَم ترتیتی داًطگاُ
تْراى ،ضوارُ یك ،تْار 1622
ٍ ترخی هماالت دیگر

مقاالت منتشر شده:
ا– ترتیت اجتواعی داًص آهَزاى

 –0علل اًسٍاطلثی داًص آهَزاى ٍ رٍضْاي اصالح آى
 –6اصالح رفتارّاي داًص آهَزاى از طریك تكالیف درسی
-4اضطراب ٍ ضیَُ ّاي هماتلِ ي تاآى
 –0ترس ٍ پی آهذّاي آى در تعلین ٍترتیت
 – 6لكٌت زتاى ٍضیَُ ّاي درهاى آى
 – 4افسردگی ًٍحَُ ي ترخَرد تا آى
 – 0تفاّن ٍ ضیَُ ّا ي دستیاتی تِ آى
 – 3فاصلِ سٌی زیاد تیي زٍجیي ٍهطكالت ًاضی از آى
– 0ازدٍاجْاي تحویلی ٍ پی آهذّاي آى

مقاالت ارائه شده در سمينارها:
-1اخالق غوخَاري در فرایٌذ تعلین ٍ ترتیت (اٍلیي ّوایص تحلیل ٍ تٌظین ًظام علَم ترتیتی)
 -0جْاًی ضذى ٍ خاًَادُ (سویٌار تیي الوللی اًجوي اٍلیا ٍ هرتیاى در تْراى)

هذیر داخلی هاٌّاهِ ي ترتیت :حذٍاً از سال 1634لغایت1639
هذیر هراكس هطاٍرُ ي ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش :حذٍداً از سال  1634لغایت 1633
هذیر هراكس هطاٍرُ ي سازهاى اًجوي اٍلیاء ٍ هرتیاى جوَْري اسالهی ایراى :حذٍداً از سال  1604لغایت 1603
هعاٍى اداري ٍ هالی داًطكذُ ي علَم اًساًی داًطگاُ ترتیت هذرس :حذٍداً از سال  1603لغایت 1602
هذیر گرٍُ علَم ترتیتی داًطكذُ ي علَم اًساًی داًطگاُ ترتیت هذرس:حذٍداً از سال  1609لغایت1624

هعاٍى پژٍّطی داًطكذُ ي علَم اًساًی داًطكذُ ي داًطگاُ ترتیت هذرس :از سال  1624تا پایاى ضْریَر1620
رئیس داًطكذُ علَم اًساًی از سال  1620تا كٌَى

