
1 
 

 خسرونژاد :یخانوادگ نام
 یمرتض :نام
 

 التیتحص
  1381 رازیش دانشگاه تیترب و میتعل یفلسفه و خیتار :یدكتر

 1371  رازیش دانشگاه یتیترب یروانشناس :ارشد یكارشناس
 1358   تهران دانشگاه یروانشناس :یكارشناس

 
 زرایش دانشگاه یعلم ئتیه عضو :شغل
 اریاستاد :مرتبه

 
 ینشان

 تیترب و میتعل یمبان بخش ،یروانشناس و یتیترب علوم یدانشكده ارم، سیپرد راز،یش
 

 :یكیالكترون پست
khosronejad@shirazu.ac.ir 

 
 تلفن
 كار محل

7136134648 ،7136460583 
 دورنگار

7136286441 
 

 یمند عالقه یاهحوزه
 كودك اتیادب ی(هینظر) فلسفه
 تیترب و میتعل یفلسفه
 كودكان یبرا فلسفه
  یداستانیریتصو یهاكتاب

mailto:khosronejad@shirazu.ac.ir


2 
 

 انهیعام یهاافسانه
 

 سیتدر 
 :یلیتكم التیتحص یدوره  .الف
 )یدكتر) تیترب و میتعل یفلسفه در قیتحق روش
 (ارشدكودک ) اتیادب در قیتحق روش

 (ارشد و یدكتر) تیترب و میتعل یفلسف مكاتب
 (ارشد) یككود یفلسفه

 

 انتشارات
 :هانامه انیپا

 1371 راز،یش دانشگاه ت،یترب و عرفان :ارشد یكارشناس
 1381 راز،یش دانشگاه كودك، اتیادب یفلسفه نیتدو :یدكتر

 
 :هاكتاب
 كودك اتیادب یدرباره

 یفكر پرورش كانون :تهران 1387 اول، چاپ ،كودك اتیادب یهینظر و نقد یكردهایرو :ریناگز یهایگرخوانید

 .نوجوانان و كودكان

  مركز نشر :تهران، 1389، سوم چاپ .كودک اتیادب یفلسفه بر یدرآمد :تجربه و تیمعصوم

 كودكان یبرا فلسفه ینهیزم در

   اول، چاپ (.یفكر یهاداستان مجموعه یراهنما) میهدشپرور را كودكان یفلسف دنیشیاند ییتوانا چگونه

 رشبهن انتشارات :مشهد1390
 

 كودكان یبرا

 انتشارات ،(ساله 94 تا 4 یهابچه یبرا) )خروس آقای خدایی و خروس خانم خیریه( صلح و جنگ یقصه

 1392، شكوفه

 بهنشر، انتشارات :مشهد.  1389:اول چاپ ، یداستانیریتصو كتاب ده یمجموعه ،یشاد ،یباز قصه،
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 :شامل

 یمفاخر یعل :گرریتصو ؛آوردم دروغ یقصه آوردم، غود كه بدو یآ

 زادهحسن نیام :رگریتصو ؛بخرم راست یقصه كی بخرم، ماست برم خوامیم

 زادهحسن نیام :رگریتصو ؟یبش اتوبوس سوار ،یبش دوست من با یاییم

 پوركانین اكبر :رگریتصو ؛یشیم باغ یتو شغال ،یشیم چاق یبخور منو

 پوركانین اكبر :رگریتصو شنگوله، چه یشیپ گربه ،ولهزنگ یصدا نیا با

 هیریخ نیراش :رگریتصو خرگوشن! مثل موشن، دخترا! رنیشمش مثل رن،یش پسرا

 ییخدا یعل :رگریتصو اومد! بوم لب موشه اومد، بارون كه شب اون

 هیریخ نیراش :ررگیتصو تو! از من عروس من، از تو آواز

 ییخدا یعل :رگریتصو ؟بمونم تنها شهمه دیاب چرا آسمونم، بلند ماه كه من

 یمفاخر یعل :رگریتصو سته!در خورمتیم گرسنه، موش منم

 

 (،كودكان یفلسف تفكر ییتوانا پرورش یبرا یداستانیریتصو كتاب ده) یفكر یهاداستان مجموعه

  :شامل بهنشر، انتشارات :مشهد  .نظر دیتجد با (1397 - 1383) چهارم چاپ

 انیمعصوم مهرنوش :رگریتصو ،شد الخوشح شیهابادكنك دنیترك از كه یابچه نیاول

 ییخدا یعل :رگریتصو ،پایش و پایه یهاكفش

 انیمعصوم مهرنوش :رگریتصو ،بردیم آب دارد را ایدن

 یژنیب ایرو :رگریتصو ،شد گلودرد من یزرافه كه یروز

 ییخدا یعل :رگریتصو ،آن هم ن،یا هم

 شهروان نیمیس :رگریتصو ،ترمغول من همه از

 ییخدا یعل :رگریتصو ،بیعج یلیخ یلیخ عكس كی

 یرمحمدیم لوفرین :رگریتصو ،من دل یتو دیخورش و آسمان یتو دیخورش

 شهروان نیمیس :رگریتصو ،هم مثل درست

 شهروان نیمیس :رگریتصو ،است من با ماه
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 (منتشرشده) هادبیری مجموعه
 شر شده است:تتاب زیر من. از این مجموعه كتی تعلیم و تربیشناسی فلسفهروشی دبیر مجموعه

 1391مریم خسرونژاد، نشر قطره،  ی، فیلیپ كم، ترجمهاندیشیهم
 - 1383) سوم چاپ پور،نهیآد طاهره یترجمه ،"هانت تریپ انتخاب به كودك اتیادب كیكالس آثار" یمجموعه دبیر

  :ملاش ،یفرهنگ - یعلم انتشارات :رانته(. 1389

 نزیهچ پت :رگریتصو و ندهسینو ،رودیم گردش به حنا خانم

 یاكسنبر هلن :رگریتصو روزن، كلیما :سندهینو ،میكن شكار خرس هی میخوایم

 نگهامیبرن جان :رگریتصو و سندهینو ،دخترم نشو كینزد آب به

 سنداك سیمور :رگریتصو و سندهینو ،هایوحش نیسرزم به سفر

 ینویل لئو :رگریتصو و سندهینو ،چولووك زرد و كوچولو یآب

 براون یآنتون :رگریتصو و سندهینو ،لیگور

 پاتر كسیتریب :رگریتصو و سندهینو ،كوچولو خرگوش داستان

 السن رابرت :رگریتصو ف،یمونرول :سندهینو ،نكرد را كار نیا ناندیفرد اما

 هوبان انیلیل :رگریتصو هوبان، راسل :سندهینو ،دوستان نیبهتر

 زونیارد ادوارد :رگریتصو و سندهینو شجاع، یناخدا و ركسپ

 
 (چاپ ریز ها )دبیری مجموعه

 و فرهنگی انتشارات علمی ،(كتاب تألیفی 7كتاب ترجمه و  9شامل ) "صلح و دوستی"مجموعه 

 مفهوم و كودك اتیادب قلمرو در ینظر آثار نیبرتر از كتاب 10) "یكودك مفهوم و كودك اتیادب یهینظر و نقد" مجموعه
گرت  ،كیمبرلی رنولدز، هانت تریپ وا،یكوالین ایمار نودلمن، یپر همچون قلمرو نیا نظرانصاحب نیتربرجسته از یكودك

  و انتشارات مدرسه نوجوانان و كودكان یفكر پرورش كانون انتشارات بی. متیوز، امر ُاسالیوان، ...(
 

 هامقاله
پژوهش دانشگاه  یجشنواره نیشده در چهارمیكودِک بررس اتیادب یهانامهانیپا در جیرا یو خطاها هایكاست یبررس"

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. زیر چاپ. .مطالعات ادبیات كودک با الله آتشی.. رازیش
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. با سودابه "وجیکگیری و آموزش دیالی یادكوششی در تدوین نظریهی فلسفه برای كودكان: و مبنای دیالوگ در برنامه معنا"
 1397، 1شماره  10دوره شیراز: دانشگاه شیراز. . لعات یادگیری و آموزشامط .زادهشكرالله

های تصویری مركز مطالعات )با همكاری گروه كتاب "داستانیهای تصویریی كتابی ویژهوجوی نظریهدر جست"
 205-224، 1394، 11ی ره، شمای مطالعات ادبیات كودکمجلهادبیات كودک(، 

 ینوآور یژهیو) یآموزش یهاینوآور یمجله ،"كودكان یبرا فلسفه یبرنامه در فلسفه و كودك تایادب ینیهمنش بر یملأت"
 124 – 109، 1386، 20 ی شماره ،(تیترب و میتعل یفلسفه در

 178-169، 1384، نوجوان و كودك ماه كتاب ،"پژوهش نقد روش پژوهش، روش"
 زمستان ،4یشماره،22 یدوره ،رازیش دانشگاه یانسان و یماعاجت علوم یمجله ،"كودك اتیادب هدف و یكودك فهومم"

1384 
، 1ی ، شماره23 ی دوره ،رازیش دانشگاه یانسان و یاجتماع علوم یمجله ،"كودك اتیادب یفلسفه مسائل و هایژگیو"

1383 ،122-135 
 دانشگاه: رجندیب، كودك اتیباد یكنگره نیاول مقاالت مجموعه ،"كودك اتیادب قیطر از كودكان به فلسفه آموزش"
 231-221، 1383 رجند،یب
 رجند،یب دانشگاه : درجنیب ،كودك اتیادب یكنگره نیاول مقاالت مجموعه ،"كودك اتیادب در ییزداییآشنا مفهوم بر یتأمل"

1383 ،111-122 
 ،2یشماره ،18 یدوره ،رازیش دانشگاه یانسان و یاجتماع معلو یمجله ،"یجوهرحركت  یهینظر یتیترب یامدهایپ"

 85-71،  1381زییپا
 یانسان و یاجتماع علوم یمجله ،"كودك اتیادب نقد یهینظر نیتدو در یكوشش :كودك شعر در تجربه و تیمعصوم"

 112-85، 1378 زییپا ،1یشماره ، 15یدوره ،رازیش دانشگاه
 18-12، 1376 ،9 یشماره ،كلمه ،"كودك اتیادب در گرااو یشهیاند و همگرا یشهیاند"
 آموزش یكنگره نیاول مقاالت مجموعه ،"پارادوكس كی حل در یكوشش ،یریپذجامعه ای تیخالق :ییابتدا آموزش"

 1374  پرورش، و آموزش اصفهان، ،ییابتدا
 10یرهدو ،رازیش دانشگاه یانسان و یتماعجا علوم یمجله ،"فیس اكبر یعل دكتر ینوشته یپرورش یروانشناس كتاب نقد"
 194-177، 1373، 19 یشماره ،
 دانشگاه یانسان و یاجتماع علوم یمجله ، "یارویرو یهاگروه و درس كالس در رفتار رییتغ یهاكتاب یترجمه نقد"

 112-97، 1372، 1 یشماره ، 17 یدوره ،رازیش
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“Picture-Story Books as Representatives of the Tensions in Contemporary Iranian National Identity.” With 
Atiyeh Firouzmand and Fatemeh Farnia. (under publication). in John Stephens (ed.), Companion to 
International Children’s Literature. Taylor and Francis (Routledge). 2017 

 
Contemporary Young Adult n Analysis of Iranian A ”.ange, but I Am Afraid as Well“I Do Yearn for Ch 

 John Stephens (ed.), nI (under publication) With Fatemeh Farnia and Soudabeh Shokrollahzadeh. Novels.”
2017 tledge).Taylor and Francis (Rou Companion to International Children’s Literature. 

 
 “A Genetic Epistemological Reading of Tales from Shakespeare and Persian Folktales ”. The Charles Lamb 
Bulletin. With D. Khazaie. 2007. New Series No. 137. pp.15-23. 

 
“Iran” (Chidren’s Literature in Iran), Oxford Encycclopedia of Children’s Literature. Jack Zipes (ed.). First 
edition. NY:Oxford University Press, 2006. pp. 295-296. 

 
 “Iran” (Chidren’s Literature in Iran), International Companion Encycclopedia of Children’s Literature. Peter 
Hunt (ed.). Second edition. London:Routledge Publication, 2004. PP. 1095-1098. 

 
 

 :هابهمصاح
 پژوهشنامه ادبیات كودک و نوجوان.امین ایزدپناه.  : مبانی نظری، اهداف و روشها". بادانشگاهی شدن ادبیات كودک"

 1396تهران. 
 و بهمن ،اننوجو و كودك ماه كتاب خسرونژاد، یمرتض دكتر و یاریآقا خسرو یوگوگفت ،"كودك اتیادب یهینظر دیتول"

 14-10،  1386 نیفرورد ، 85 اسفند
كادم مطالعات است،شده قبول دانشگاه در كودك اتیادب"  و كودك اتیادب یپژوهشنامه ،"رو شیپ یهافرصت و كیآ

 20-4،  48یشماره ، 1386بهار دوازدهم، سال ،نوجوان
 دوازدهم، سال ،نوجوان و كودك اتیادب ینامهپژوهش ،"شد شگامیپ رازیش دانشگاه كودك: اتیادب مطالعات مركز سیتأس"

 48-40، 48  یشماره ، 1386بهار
 ،نوجوان و كودك ماه كتاب ،"نوجوانان و كودكان یبرا فلسفه آموزش یبرنامه و كودكان یهاداستان یهامؤلفه یدرباره"

 30-26،  1384 دوازدهم، یشماره هشتم، سال
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،  1384ششم، یشماره هشتم، سال ،اننوجو و كودك ماه كتاب ،"روش هم است هدف هم كودك اتیادب در ییتمركززدا"
73-83 

 1384  ،هفته كتاب ،"كودكان یبرا نوشتن"
 1382، 84 یشماره ،نوجوان و كودك ماه كتاب ،"دارند ازین فلسفه به كودكان"

 

 انیجر  در یهاپژوهش
 :هامقاله

 ی كتابهای بازنگاریدرآمدی بر نظریه
 :هاكتاب

 های تصویریفسون كتابا
 :یشپژوهی هاطرح

 )مجری طرح( رانیا كودك اتیادب یموضوع یفرهنگنامه نیتدو
 دكتر بابک شمشیری( ، مشترک بامجری طرحتدوین رویكرد آموزشی مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز )

 

 هاكنفرانس
"The study of Thechniques and Devices of Critical Reading in Persian Picture Books" with Atieh 
Firousmand, Mahnaz Jokari, Paper presented at ACLAR Conference (Emotional Control: Affect, Ideology 
and Text for Young People), 2014 

"Ideology Uses Emotions: Exploring Emotive Devices and Techniques in I’m not my Dad’s Servant" With 
Fatemeh Farnia, Paper presented at ACLAR Conference (Emotional Control: Affect, Ideology and Text for 
Young People), 2014  

"Iranian picture-story books:the picture and the story of national identity formation in 
Iran" The Child and the Book Conference, 8th-10th April 2011, Oslo 

 
"Null Theme and its Role in Imaging Childhood in Young Adults Fiction" Paper presented in ACLAR 
Conference. 17-18 July 2004. Sydney. 
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"Thechniques of Decentration in Lambs’ Tales From Shakesperars" With Davoud Khazaei. Paper presented 
in Shakespears’ Children, Children’s Shakespears Cngress. 11-12 October 2003. London:University of 
Surrey Roehampton. 

 

 هازهیجا
  1395، ی جنگ و صلحقصهكتاب  ی رشد به دلیل تألیفی اثر برگزیده در جشنوارهجایزه
  1390(، ادیی قصه، بازی، شمجموعههای كهن )صهی جعفر پایور به دلیل بازآفرینی قجایزه

 1389، یشاد ،یباز قصه، یمجموعه فیتأل لیدل به پوپك و هابچه سالم یهامجله سال كتاب یزهیجا
  2009 ،برای بازنویسی یمثنو یهاداستان هایبررسی ظرفیت یبرا سیسو ینافرهنگیب مطالعات یموسسه گرنت
  1386 راز،یش نشگاهدا یروانشناس و یتیترب علوم یشكدهدان ،یآموزش ینمونه استاد

  1385 ،یمل ینمونه پژوهشگر عنوان به رازیش دانشگاه منتخب
  1385 ،یفكر یهاداستان مجموعه فیتأل خاطر به نوجوانان و كودكان یفكر پرورش كانون ریتقد لوح

 و تیمعصوم كتاب فیتأل خاطر به 1384 تا 1380 یهاسال پژوهشگر نیبرتر عنوان به كودك كتاب یشورا منتخب
  1385 ،تجربه

  1384 خراسان، یاسالم ارشاد یاداره ،یفكر یهاداستان مجموعه فیتأل لیدل به یرضو خراسان سال كتاب یزهیجا
 1384 ،یفكر یهاداستان مجموعه فیتأل لیدل به پوپك و هابچه سالم یهامجله سال كتاب یزهیجا

 كتاب فیتأل یبرا 2004 و 2003 یهاسال پژوهشگر نیهترب عنوان به كودك اتیادب در پژوهش یجهان انجمن نامزد
  2005 ،تجربه و تیمعصوم

 یهاسال پژوهش نیبرتر وانعن به تجربه و تیمعصوم كتاب خاطر به نوجوانان و كودكان یفكر پرورش كانون یزهیجا
 1383  تهران، ، 1382تا 1376
 ای تیخالق :ییابتدا آموزش" یمقاله نگارش خاطر به "ییبتداا آموزش یكنگره نیاول "كنفرانس در مقاله نیبرتری جایزه

 1373  اصفهان، ،"پارادوكس كی حل در یكوشش ،یریپذ جامعه

 
 (انیجر  در) هاو رساله هانامهانیپا ییراهنما

 :یدكتر 
 وگومندی در جنبش فلسفه برای كودكانبررسی چندصدایی و گفت

 ایران تعلیم و تربیتدر  ندیوگومگفتیی و چندصدا
 



9 
 

 :ارشد یكارشناس
 ایرانی و خارجی چندصدایی در كتابهای تصویریای مقایسهبررسی 
 های ایرانی، افغانی و برادران گریمی چندصدایی در افسانهمقایسه
 جایزه ندرسن با نامزدهای ایرانی اینآجایزه هانس كریستین  یگران برندهصویرثار تآ یمقایسه

 كودک ایرانالمخلوقات در ادبیات عجایب
 

 یعلم مجامع در تیعضو 
 1392ل ( از ساACLARعضو انجمن استرالیایی پژوهش در ادبیات كودک )

  1382 سال از (IRSCL) كودك اتیادب در پژوهش یجهان انجمن عضو
 

 یتخصص یبوردها در تیعضو 
 1384 ات 1382 سال از نوجوان ادب مهرگان داوران ئتیه عضو
 2007از سال  International Research in Children’s Literature یمجله مشاور عضو
  1388 سال از كودك اتیادب مطالعات یمجله یهیریتحر عضو

 
 هاتیمسئول

  1393عضو شورای انتشارات دانشگاه شیراز از سال 
 (سیسأت سال) 1384 سال از رازیش دانشگاه كودك اتیادب مطالعات مركز ریمد

 1383  سال از فارس استان پرورش و آموزش قاتیتحق یشورا عضو
  1388تا سال  1384 لسا از یروانشناس و یتیترب علوم یدانشكده یپژوهش یشورا عضو
 1388  سال تا 1384 سال از رازیش دانشگاه كودك مهد یرهیمد ئتیه عضو

  1380 تا 1376 سال از یروانشناس و یتیترب علوم یدانشكده پرورش و آموزش یمبان بخش ریمد


