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مدرس رویکرد آموزشی رجیو امیلیا

سوابق تحصیلی

سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱  کارشناسی ارشد هنردرمانی، دانشگاه تعلیم وتربیت، وین، اتریش.
سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵  دیپلم رویکرد آموزش و پرورش ایتالیایی رجیو، اتریش و رجیوامیلیا

سال ۲۰۱۵  دیپلم تسهیلگر والدگری، وین، اتریش
سال ۲۰۱۴ دیپلم روش های تدریس و برگزاری سمینار، وین، اتریش

سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰  دیپلم گرافیک از مدرسه عالی  »گرافیشه«، وین، اتریش
سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳  لیسانس معماری از دانشگاه سوره، تهران

سوابق شغلی

از آذر ســال ۲۰۲۲ همراهــی پدرومــادران فارســی زبان پناهنــده و مهاجــر در پــروژه نایتینــگل 
موسسه دوستداران کودک، وین.

از اردیبهشــت ســال ۲۰۲۱ تــا مــرداد ۲۰۲۲ مربــی آموزشــی، هنــری و فرهنگــی کــودکان و 
نوجوانان در موزه هنر مدرن، وین، اتریش.

از ســال ۲۰۱۸ تــا کنــون   برگــزاری متنــاوب کالس هــای آموزشــی آنالیــن بــرای مربیــان و 
پدرومادران، مشاور آموزشی مراکز کودک.

برنامه ریز راه اندازی موسسه های کودک در ایران.
آموزش والدین برای آموزش کودکان در خانه.

مشاور تجهیز کتابخانه و وسایل کمک آموزشی.
آموزش کودکان دبستانی به صورت مدرسه ی خانگی )هوم اسکولینگ(.

ســال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹  آمــوزش غیرمســتقیم آموختــن زبــان مــادری و زبــان دوم )آلمانــی( بــه 
کودکان در مهدهای کودک ، وین، اتریش.

از سال ۲۰۱۶ تا کنون   برگزاری متناوب کالس های مادروکودک در ایران، اتریشز و آنالین
سال ۲۰۱7 تا ۲۰۱۸ همکاری با هنرکده بادبادک برای مستندنویسی فعالیت های هنری کودکان

برگزاری کالس های مادر و کودک در موسسه موسیقی  و خالقیت »بسازیم«
سال ۲۰۱۶  همکاری با مجموعه آموزشی مشارکتی، موسسه پژوهشی کودکان دنیا 

سال ۲۰۱۶ سرپرستی دوره “لحظه های ناب کودکی“ مربیگری کودکان ۳ تا ۴ سال و 
منتورشیپ مربیان در خانه رشد موسسه همنوا، تهران.

رزومه
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رزومه

 برگزاری سمینار آموزشی رویکرد رجیو در موسسه پژوهشی کودکان دنیا، تهران 
سال ۲۰۱۵  برگزاری اولین کارگاه لذت بازی برای والدین در مجموعه دیپلمات، جزیره کیش

سال ۲۰۱۴  برگزاری کالس های آموزشی در زمینه آموزش وپرورش کودکان، برای مربیان 
و پدرومادران در مدرسه و هنرکده بادبادک.

سال ۲۰۱۴  برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ی آموزش وپرورش کودکان برای مادران، تهران
سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ مدیریت اوقات فراغت و برگزاری کارگاه های هنری برای کودن ۶ تا ۱۵ 

سال در مجموعه »دوستاران کودک«، وین.
سال ۲۰۱۳  هماهنگی، ترجمه و مدیریت رویداد فرهنگی-هنری  به زبان آلمانی  و فارسی در 

مرکز فرهنگی  اتریش در تهران.
از سال ۲۰۱۱ تا کنون  برگزاری کارگاه های هنری برای کودکان ۲ تا ۱۲ سال، وین.

از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مدیریت فرهنگی  و اوقات فراغت برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال، شامل 
بازدید از موزه ها و انجام فعالیت های هنری، شرکت در سرگرمی های هنری، انجام 

فعالیت های علمی، طبیعت گردی، دانشگاه وین. 
از سال ۲۰۱۰ تا کنون  فعالیت به عنوان گرافیست و تصویرگر با تاکید بر گرافیک و 

تصویرسازی برای کودکان
سال ۲۰۰۸ برگزاری کارگاه های نوآورانه معماری برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال در هنرکده 

بادبادک، تهران.
سال ۲۰۰۶ همکاری با موسسه فرهنگی  هنری گندم, تهیه مطالب آموزشی برای کودکان، 

تهران.
منتشر شده ها

سال ۲۰۲۱  تصویرسازی و صفحه آرائی کتاب »نمایش کودکان«، نوشته زهرا فرمانی، 
انتشارات کارگاه کودک، موسسه پژوهشی کودکان دنیا.

سال ۲۰۲۰ ترجمه ي مجموعه کتاب های احساسات، انتشارات جوجه تیغی )آبشار(، تهران.
سال ۲۰۲۰  ترجمه ي مجموعه کتاب های خطخطی احساسات، انتشارات همنوا، تهران.

سال ۲۰۱۴ نگارش و تصویرگری کتاب پارچه ای نونوی کنجکاو، انتشارت کتاب پارچه ای، 
تهران.

سال ۲۰۱۳  تصویرگری و صفحه آرائی کتاب آرش کمانگیر به زبان آلمانی،  انتشارت آآای، 
وین.

در دست انتشار
- صد زبان کودکی، درک رویکرد آموزشی رجیو امیلیا، کتابی برای مربیان کودک و 

پدرومادران، انتشارات ارجمند، زمستان ۱۴۰۱.
- ترجمه ی ۱۵ جلد کتاب کودک به فارسی.


