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افسانههای عامیانه
تدر یس
الف  .دورهی تحصیالت تكمیلی:
روش تحقیق در فلسفهی تعلیم و تربیت (دكتری(
روش تحقیق در ادبیات كودک (ارشد)
مكاتب فلسفی تعلیم و تربیت (دكتری و ارشد)
فلسفهی كودكی (ارشد)

انتشارات
پایان نامهها:
كارشناسی ارشد :عرفان و تربیت ،دانشگاه شیراز1371 ،
دكتری :تدو ین فلسفهی ادبیات كودك ،دانشگاه شیراز1381 ،

كتابها:
دربارهی ادبیات كودك
دیگرخوانیهای ناگز یر :رو یكردهای نقد و نظریهی ادبیات كودك ،چاپ اول 1387 ،تهران :كانون پرورش فكری
كودكان و نوجوانان.
معصومیت و تجربه :درآمدی بر فلسفهی ادبیات كودک .چاپ سوم ،1389 ،تهران :نشر مركز
در زمینهی فلسفه برای كودكان
چگونه توانایی اندیشیدن فلسفی كودكان را پرورشدهیم (راهنمای مجموعه داستانهای فكری) .چاپ اول،
1390مشهد :انتشارات بهنشر
برای كودكان
قصهی جنگ و صلح (خروس آقای خدایی و خروس خانم خیریه) (برای بچههای  4تا  94ساله) ،انتشارات
شكوفه1392 ،
قصه ،بازی ،شادی ،مجموعهی ده كتاب تصو یریداستانی  ،چاپ اول . 1389:مشهد :انتشارات بهنشر،
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شامل:
آی بدو كه دوغ آوردم ،قصهی دروغ آوردم؛ تصو یرگر :علی مفاخری
میخوام برم ماست بخرم ،یك قصهی راست بخرم؛ تصو یرگر :امین حسنزاده
مییای با من دوست بشی ،سوار اتوبوس بشی؟ تصو یرگر :امین حسنزاده
منو بخوری چاق میشی ،شغال توی باغ میشی؛ تصو یرگر :اكبر نیكانپور
با این صدای زنگوله ،گربه پیشی چه شنگوله ،تصو یرگر :اكبر نیكانپور
پسرا شیرن ،مثل شمشیرن! دخترا موشن ،مثل خرگوشن! تصو یرگر :راشین خیریه
اون شب كه بارون اومد ،موشه لب بوم اومد! تصو یرگر :علی خدایی
آواز تو از من ،عروس من از تو! تصو یرگر :راشین خیریه
من كه ماه بلند آسمونم ،چرا باید همهش تنها بمونم؟ تصو یرگر :علی خدایی
منم موش گرسنه ،میخورمت درسته! تصو یرگر :علی مفاخری
مجموعه داستانهای فكری (ده كتاب تصو یریداستانی برای پرورش توانایی تفكر فلسفی كودكان)،
چاپ چهارم ( )1397 - 1383با تجدید نظر  .مشهد :انتشارات بهنشر ،شامل:
اولین بچهای كه از تركیدن بادكنكهایش خوشحال شد ،تصو یرگر :مهرنوش معصومیان
كفشهای هیپا و شیپا ،تصو یرگر :علی خدایی
دنیا را دارد آب میبرد ،تصو یرگر :مهرنوش معصومیان
روزی كه زرافهی من گلودرد شد ،تصو یرگر :رو یا بیژنی
هم این ،هم آن ،تصو یرگر :علی خدایی
از همه من غولترم ،تصو یرگر :سیمین شهروان
یك عكس خیلی خیلی عجیب ،تصو یرگر :علی خدایی
خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من ،تصو یرگر :نیلوفر میرمحمدی
درست مثل هم ،تصو یرگر :سیمین شهروان
ماه با من است ،تصو یرگر :سیمین شهروان
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دبیری مجموعهها (منتشرشده)
دبیر مجموعهی روششناسی فلسفهی تعلیم و تربیت .از این مجموعه كتاب زیر منتشر شده است:
هماندیشی ،فیلیپ كم ،ترجمهی مریم خسرونژاد ،نشر قطره1391 ،
دبیر مجموعهی "آثار كالسیك ادبیات كودك به انتخاب پیتر هانت" ،ترجمهی طاهره آدینهپور ،چاپ سوم (- 1383
 .)1389تهران :انتشارات علمی  -فرهنگی ،شامل:
خانم حنا به گردش میرود ،نو یسنده و تصو یرگر :پت هچینز
میخوایم یه خرس شكار كنیم ،نو یسنده :مایكل روزن ،تصو یرگر :هلن اكسنبری
به آب نزدیك نشو دخترم ،نو یسنده و تصو یرگر :جان برنینگهام
سفر به سرزمین وحشیها ،نو یسنده و تصو یرگر :موریس سنداك
آبی كوچولو و زرد كوچولو ،نو یسنده و تصو یرگر :لئو لیونی
گوریل ،نو یسنده و تصو یرگر :آنتونی براون
داستان خرگوش كوچولو ،نو یسنده و تصو یرگر :بیتریكس پاتر
اما فردیناند این كار را نكرد ،نو یسنده :مونرولیف ،تصو یرگر :رابرت السن
بهترین دوستان ،نو یسنده :راسل هوبان ،تصو یرگر :لیلیان هوبان
پسرك و ناخدای شجاع ،نو یسنده و تصو یرگر :ادوارد اردیزون
دبیری مجموعهها (ز یر چاپ)
مجموعه "صلح و دوستی" (شامل  9كتاب ترجمه و  7كتاب تألیفی) ،انتشارات علمی و فرهنگی
مجموعه "نقد و نظریهی ادبیات كودك و مفهوم كودكی" ( 10كتاب از برترین آثار نظری در قلمرو ادبیات كودك و مفهوم
كودكی از برجستهترین صاحبنظران این قلمرو همچون پری نودلمن ،ماریا نیكوالیوا ،پیتر هانت ،كیمبرلی رنولدز ،گرت
ُ
بی .متیوز ،امر اسالیوان )... ،انتشارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و انتشارات مدرسه
مقالهها
كودک بررسیشده در چهارمین جشنوارهی پژوهش دانشگاه
"بررسی كاستیها و خطاهای رایج در پایاننامههای ادبیات
ِ
شیراز .با الله آتشی .مطالعات ادبیات كودک .شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز .زیر چاپ.
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"معنا و مبنای دیالوگ در برنامهی فلسفه برای كودكان :كوششی در تدوین نظریهی یادگیری و آموزش دیالوجیک" .با سودابه
شكراللهزاده .مطالعات یادگیری و آموزش .شیراز :دانشگاه شیراز .دوره  10شماره 1397 ،1
"در جستوجوی نظریهی ویژهی كتابهای تصویریداستانی" (با همكاری گروه كتابهای تصویری مركز مطالعات
ادبیات كودک) ،مجلهی مطالعات ادبیات كودک ،شمارهی 205-224 ،1394 ،11
"تأملی بر همنشینی ادبیات كودك و فلسفه در برنامهی فلسفه برای كودكان" ،مجلهی نوآوریهای آموزشی (و یژهی نوآوری
در فلسفهی تعلیم و تربیت) ،شماره ی 124 – 109 ،1386 ،20
"روش پژوهش ،روش نقد پژوهش" ،كتاب ماه كودك و نوجوان178-169 ،1384 ،
"مفهوم كودكی و هدف ادبیات كودك" ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دورهی، 22شمارهی ،4زمستان
1384
"و یژگیها و مسائل فلسفهی ادبیات كودك" ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره ی  ،23شمارهی ،1
122-135 ،1383
"آموزش فلسفه به كودكان از طریق ادبیات كودك" ،مجموعه مقاالت اولین كنگرهی ادبیات كودك ،بیرجند :دانشگاه
بیرجند221-231 ،1383 ،
"تأملی بر مفهوم آشناییزدایی در ادبیات كودك" ،مجموعه مقاالت اولین كنگرهی ادبیات كودك ،بیرجند :دانشگاه بیرجند،
111-122 ،1383
"پیامدهای تربیتی نظریهی حركت جوهری" ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دورهی  ،18شمارهی،2
پاییز71-85 ، 1381
"معصومیت و تجربه در شعر كودك :كوششی در تدو ین نظریهی نقد ادبیات كودك" ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی
دانشگاه شیراز ،دورهی ، 15شمارهی ،1پاییز 112-85 ،1378
"اندیشهی همگرا و اندیشهی واگرا در ادبیات كودك" ،كلمه ،شمارهی 12-18 ،1376 ،9
"آموزش ابتدایی :خالقیت یا جامعهپذیری ،كوششی در حل یك پارادوكس" ،مجموعه مقاالت اولین كنگرهی آموزش
ابتدایی ،اصفهان ،آموزش و پرورش1374 ،
"نقد كتاب روانشناسی پرورشی نوشتهی دكتر علی اكبر سیف" ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دورهی10
 ،شمارهی 177-194 ،1373 ،19
"نقد ترجمهی كتابهای تغییر رفتار در كالس درس و گروههای رو یاروی"  ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه
شیراز ،دورهی  ، 17شمارهی 97-112 ،1372 ،1
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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
“I Do Yearn for Change, but I Am Afraid as Well.” An Analysis of Iranian Contemporary Young Adult
Novels.” With Fatemeh Farnia and Soudabeh Shokrollahzadeh. (under publication) In John Stephens (ed.),
Companion to International Children’s Literature. Taylor and Francis (Routledge). 2017
“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.

:مصاحبهها
. پژوهشنامه ادبیات كودک و نوجوان. با امین ایزدپناه." اهداف و روشها، مبانی نظری:"دانشگاهی شدن ادبیات كودک
1396 .تهران
 بهمن و، كتاب ماه كودك و نوجوان، گفتوگوی خسرو آقایاری و دكتر مرتضی خسرونژاد،""تولید نظریهی ادبیات كودك
10-14 ، 1386  فروردین، 85 اسفند
 پژوهشنامهی ادبیات كودك و،" مطالعات آ كادمیك و فرصتهای پیش رو،"ادبیات كودك در دانشگاه قبول شدهاست
4-20 ، 48 شمارهی، 1386 بهار، سال دوازدهم،نوجوان
، سال دوازدهم، پژوهشنامهی ادبیات كودك و نوجوان،" دانشگاه شیراز پیشگام شد:"تأسیس مركز مطالعات ادبیات كودك
40-48 ،48  شمارهی، 1386بهار
، كتاب ماه كودك و نوجوان،""دربارهی مؤلفههای داستانهای كودكان و برنامهی آموزش فلسفه برای كودكان و نوجوانان
26-30 ، 1384 ، شمارهی دوازدهم،سال هشتم
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، 1384، شمارهی ششم، سال هشتم، كتاب ماه كودك و نوجوان،""تمركززدایی در ادبیات كودك هم هدف است هم روش
73-83
1384 ، كتاب هفته،""نوشتن برای كودكان
1382 ،84  شمارهی، كتاب ماه كودك و نوجوان،""كودكان به فلسفه نیاز دارند

پژوهشهای در جر یان
:مقالهها
درآمدی بر نظریهی كتابهای بازنگاری

:كتابها
افسون كتابهای تصویری

:طرحهای پژوهشی
)تدو ین فرهنگنامهی موضوعی ادبیات كودك ایران (مجری طرح
) مشترک با دكتر بابک شمشیری،تدوین رویكرد آموزشی مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز (مجری طرح

كنفرانسها
"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.

جایزهها
جایزهی اثر برگزیده در جشنوارهی رشد به دلیل تألیف كتاب قصهی جنگ و صلح1395 ،
جایزهی جعفر پایور به دلیل بازآفرینی قصههای كهن (مجموعهی قصه ،بازی ،شادی)1390 ،
جایزهی كتاب سال مجلههای سالم بچهها و پوپك به دلیل تألیف مجموعهی قصه ،بازی ،شادی1389 ،
گرنت موسسهی مطالعات بینافرهنگی سو یس برای بررسی ظرفیتهای داستانهای مثنوی برای بازنویسی2009 ،
استاد نمونهی آموزشی ،دانشكدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز1386 ،
منتخب دانشگاه شیراز به عنوان پژوهشگر نمونهی ملی1385 ،
لوح تقدیر كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان به خاطر تألیف مجموعه داستانهای فكری1385 ،
منتخب شورای كتاب كودك به عنوان برترین پژوهشگر سالهای  1380تا  1384به خاطر تألیف كتاب معصومیت و
تجربه1385 ،
جایزهی كتاب سال خراسان رضوی به دلیل تألیف مجموعه داستانهای فكری ،ادارهی ارشاد اسالمی خراسان1384 ،
جایزهی كتاب سال مجلههای سالم بچهها و پوپك به دلیل تألیف مجموعه داستانهای فكری1384 ،
نامزد انجمن جهانی پژوهش در ادبیات كودك به عنوان بهترین پژوهشگر سالهای  2003و  2004برای تألیف كتاب
معصومیت و تجربه2005 ،
جایزهی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان به خاطر كتاب معصومیت و تجربه به عنوان برترین پژوهش سالهای
 1376تا ، 1382تهران1383 ،
جایزهی برترین مقاله در كنفرانس "اولین كنگرهی آموزش ابتدایی" به خاطر نگارش مقالهی "آموزش ابتدایی :خالقیت یا
جامعه پذیری ،كوششی در حل یك پارادوكس" ،اصفهان1373 ،

راهنمایی پایاننامهها و رسالهها (در جر یان)
دكتری:
بررسی چندصدایی و گفتوگومندی در جنبش فلسفه برای كودكان
چندصدایی و گفتوگومندی در تعلیم و تربیت ایران
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كارشناسی ارشد:
بررسی مقایسهای چندصدایی در كتابهای تصویری ایرانی و خارجی
مقایسهی چندصدایی در افسانههای ایرانی ،افغانی و برادران گریم
مقایسهی آثار تصویرگران برندهی جایزه هانس كریستین آندرسن با نامزدهای ایرانی این جایزه
عجایبالمخلوقات در ادبیات كودک ایران

عضو یت در مجامع علمی
عضو انجمن استرالیایی پژوهش در ادبیات كودک ( )ACLARاز سال 1392
عضو انجمن جهانی پژوهش در ادبیات كودك ) (IRSCLاز سال 1382

عضو یت در بوردهای تخصصی
عضو هیئت داوران مهرگان ادب نوجوان از سال  1382تا 1384
عضو مشاور مجلهی  International Research in Children’s Literatureاز سال 2007
عضو تحریریهی مجلهی مطالعات ادبیات كودك از سال 1388

مسئولیتها
عضو شورای انتشارات دانشگاه شیراز از سال 1393
مدیر مركز مطالعات ادبیات كودك دانشگاه شیراز از سال ( 1384سال تأسیس)
عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان فارس از سال 1383
عضو شورای پژوهشی دانشكدهی علوم تربیتی و روانشناسی از سال  1384تا سال 1388
عضو هیئت مدیرهی مهد كودك دانشگاه شیراز از سال  1384تا سال 1388
مدیر بخش مبانی آموزش و پرورش دانشكدهی علوم تربیتی و روانشناسی از سال  1376تا 1380
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