
 پژوهشی و آموزشی تجربیات ي خالصه

 مشخصات

 آزاده :نام

 بزرگی : خانوادگی نام

 جواد محمد :پدر نام

 993 :شناسنامه

 شهر زرین ،1358: متولد

 (فرزند یک داراي) متاهل :تاهل وضعیت

 

 تحصیلی مدارك

 از دانشگاه تهران grade Aآموزش زبان انگلیسی با دکترا: 

 دانشگاه تهران از 19.32با معدل  پرورش و آموزش فلسفه و تاریخ: دکترا فارغ التحصیل

 از دانشگاه تهران 19.21 معدل با پرورش و آموزش فلسفه و تاریخ: ارشد کارشناسی

 از دانشگاه الزهرا 18.20با معدل  انگلیسی زبان آموزش :ارشد کارشناسی

 1380 ماه بهمن الزهرا، دانشگاه ,انگلیسی زبان ادبیات :کارشناسی

 

 تدریس سابقه

کنون تا 1381 ري، شهرستان ،زینب حضرت درخشان استعدادهاي دبیرستان -

 تا کنون 1386تهران:  1دبیرستان فرزانگان  -

 1388 -1386تهران:  2دبیرستان فرزانگان  -

 1396تا  1390تهران:  6دبیرستان فرزانگان  -

 1395دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران:  -

 

 زمینه پژوهشی مورد عالقه

 فلسفه ذهن -

 علوم شناختی -

 پدیدارشناسی آموزش اخالقی -

 

 افتخارات

 رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت -

 رتبه چهارم کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی -

 رتبه اول کنکور دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت -

 

 



 انتشارات

 .(1388نیروي انتظامی ) مصاحبه بازجویانه )ترجمه(، دایره -

 .دانشگاه تهران )در دست چاپ( اخالقیات آموزشی )ترجمه(، -

 .(1395) .مترجمان: محمود تلخابی، آزاده بزرگی، الله صحافی .انتشارات انگاره .)ترجمه( .ذهن، یادگیري و آموزش -

 .(1395) .محمود تلخابی، آزاده بزرگی، الله صحافیمترجمان: . دانشگاه فرهنگیان .بهسازي کالس درس )ترجمه( -

افضل السادات  .انتشارات جهاد دانشگاهی .)تالیف( رانیژاپن و ا ا،یاسترال یآموزش ينظام ها سهی: مقایآموزش تیخالق -

 (.1395) .سینی و آزاده بزرگیح

 

 مقاالت

پژوهش در مسائل  .آزاده بزرگی، خسرو باقري، اکبر رهنما .(1397ماهیت مسئولیت در تربیت از دیدگاه امانوئل لویناس ) -

 .44-20، 60 .تعلیم و تربیت

آزاد  ،یالله صحاف ،ینوع پرست، آزاده بزرگ ي، خسرو باقریمحمود تلخاب. (1395) تیدر ترب جانیشناخت و ه نینسجام با -

 .84-68، 3-18 .یعلوم شناخت يفصلنامه تازه ها .يمحمد

 .اطمه زیباکالمآزاده بزرگی، ف .(1392) یتیترب يو داللت ها نیتگنشتایبر و نیآگوست یزبان -یکینگاه هرمنوت ریتاث یبررس -

 .47-27، 1-3 .تیو ترب میتعل یپژوهش نامه مبان

(. افضل السادات حسینی، آزاده 1391) ییایو استرال یرانیدرس معلمان ا يدر کالس ها تیخالق یو عمل ينظر سهیمقا -

 .90-75، 4-3 .یروانشناخت يکاربرد يمجله پژوهش ها .بزرگی

Hoseini dehshiri, Afzal sadat, and Azadeh Bozorgi. The Consideration of Iranian and Australian 

Teachers Role in Developing Creativity in Their Classroom. International Journal of 

multdisiplinary 1, no. 2 (2012): 575-585 . 

 

 پژوهش ها

 .علوم شناختیمطالعات موسسه . محمود تلخابی و آزاده بزرگی. (1393) مبانی آموزش از منظر علوم شناختی -

رگی و فاطمه زیباکالم. (. آزاده بز1391سی فلسفه رمانتیک گرایی با تکیه بر آراي کالریج و داللت هاي تربیتی آن )ربر -

 دانشگاه تهران.

 (. آزاده بزرگی و افضل السادات حسینی. دانشگاه تهران.1390مبانی نظري و عملی خالقیت در معلمان ایرانی ) -

 

 کنفرانس

انجمن فلسفه (. 1397) "ناسیامانوئل لو "يگریمعطوف به د"در نگاه  يمجاز يدر فضا تیمسئول تیبتر ياصول و روش ها -

 دانشگاه زاهدان.تعلیم و تربیت تهران. 

(. 1395) "ناسیلو يگریمعطوف به د"کانت و نگاه  "معطوف به خود"مداوم با توجه به نگاه  يریادگیدر  تیمسئول تیماه -

 .اهوازدانشگاه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت تهران. 

 .کرمانتهران. دانشگاه  تیو ترب میانجمن فلسفه تعل. (1393رویکرد آموزش اخالقی اوکشات ) -

 .نرماکتهران. دانشگاه  تیو ترب میانجمن فلسفه تعلتحلیل نگاه دریفوس با تکیه بر رویکرد انسان عامل خسرو باقري.  -


