
دورۀ کارآموزی تسهیلگری مجازی فبک، موسسه تیزفکری (گروه استادان)،  ۴۰ ساعت، ۱۴۰۰
دورۀ «پرسش گری نقادانه» (تفکر نقادانه؛ قدم اول)، موسسه تیزفکری؛  ۱۸ ساعت؛ ۱۳۹۹.

دورۀ «استدالل¬ورزی نقادانه» (تفکر نقادانه؛ قدم دوم)، موسسه تیزفکری؛  ۲۴ ساعت؛ ۱۳۹۹.

دورۀ «تصمیم¬گیری نقادانه» (تفکر نقادانه؛ قدم سوم)، موسسه تیزفکری؛  ۲۴ ساعت؛ ۱۳۹۹.
رف-شـــول ِورک (۹ ساعت آموزش عملی و ۶ ساعت سمینار 

ُ
مجموعه کارگاه ها و سمینارهای نگرش ا

تخصصی) با حضور مدرسینی از ۵ کشور دنیا؛ مؤسسۀ هنری پندار پویای آدمک؛ ۱۴۰۰؛ مجازی.
دورۀ نگارش دانشگاهی (بند نویسی)، مؤسسۀ تیزفکری،  ۱۳۹۹؛ مجازی.

دورۀ تربیت مربی فبک (عملی)، پژوهشگاه علوم انسانی؛ ۲۰ ساعت؛ ۱۳۹۸؛ حضوری؛ تهران.
دورۀ تربیت مربی فبک(تکمیلی)، پژوهشگاه علوم انسانی؛ ۲۴ ساعت؛ ۱۳۹۷؛ حضوری؛ تهران.

دورۀ تربیت مربی فبک (مقدماتی)، پژوهشگاه علوم انسانی؛ ۲۲ ساعت؛ ۱۳۹۷؛ حضوری؛ تهران.
دورۀ تخصصی راهنمای گردشگری کودک؛ مؤسسۀ ارسباران؛ ۱۳۹۷-۱۳۹۸؛ حضوری؛ تهران.

دورۀ کارآموزی تســـهیل گر فکرورزی با نوجوان؛ الهام خضری؛ کانون همیاری اندیشـــه و گفتار؛ سال 
۱۳۹۶؛ حضوری؛ شیراز.

دورۀ تربیت تســـهیل گر فکرورزی با کودک و نوجوان؛ دکتر علی صفرپور؛ کانون همیاری اندیشـــه و 
گفتار؛ سال ۱۳۹۵؛ حضوری؛ شیراز.

آشنایی با فلســـفه با کودک؛ دکتر مرتضی خسرونژاد؛ مرکز مطالعات ادبيات کودک دانشگاه شیراز. 
دهۀ ۹۰؛ شیراز.

مدارک آموزشی 

عطیه فیروزمند
متولد: ۱۳۶۶

    دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت. دانشگاه الزهرا تهران
    کارشناسی  ارشد ادبيات کودک و نوجوان. دانشگاه شیراز

    برندۀ مدال طالی المپياد ادبی کشوری دانش آموزی. ۱۳۸۳
    تسهیلگر فلسفه با کودکان و نوجوانان (فباک)

    طراح و راهنمای گردشگری کودک 



تجارب آموزشی

طراحی و تسهیل گری دورۀ کودک نویسا: اندیشیدن به وقت نوشتن برای پيش نوجوانان ۱۰-۱۲ سال؛ 
در همکاری با مؤسسۀ تیزفکری و مؤسسۀ الف؛ ۱۴۰۱؛ تهران

تسهیلگر فباک در مدرسه تیزفکرک، ۶ و ۷  ساله¬ها، ۱۴۰۰- تا امروز . 
دورۀ فباک برای دانش آموزان پایه های پيش دبستان و اول دبستان بنیان اصفهان؛ ۱۴۰۰؛ مجازی.

طراح و تسهیل گر دورۀ طراحی حرکت برای کودکان ۴-۱۰ سالۀ مدرسۀ میراث؛ ۱۴۰۰؛ شیراز.
دورۀ فکـــرورزی و گفت وشـــنود برمبنـــای بدن زبان هنرآگاهـــی؛ پایه های هفتم تا یازدهم؛ مدرســـۀ 

متوسطۀ اول و دوم دخترانۀ کوشش؛ ۱۳۹۸-۱۳۹۹؛ منطقۀ ۱ تهران.
دورۀ آشـــنایی با بدن زبان هنرآگاهی برای مؤسســـان، مدیران و دبيران مدارس سراســـر کشـــور در 

جشنوارۀ سپيدار؛ مدرسۀ متوسطۀ اول و دوم دخترانۀ کوشش؛ ۱۳۹۸؛ منطقۀ ۱ تهران.
دورۀ بدن زبان هنرآگاهـــی؛ پایه هـــای هفتم تا دهم؛ مـــدارس فصلی خالقیت و ایده پـــردازی بنیاد 

نخبگان فارس؛ ۱۳۹۵-۱۳۹۸؛ شهرهای گوناگون استان فارس.
تســـهیل گری حلقه های فکرورزی و گفت وشـــنود کودکان در تورهای تخصصی گردشـــگری کودک؛ 

۱۳۹۷-۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تاکنون؛ تهران و سمنان و شیراز.
دوره های تربیت مربی-تســـهیل گر ترویج کتاب خوانی برای کودک و نوجوان؛ وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی؛ ۱۳۹۷-۱۳۹۸؛ استان های مازندران، اردبيل، فارس در دو منطقه، تهران.
دورۀ ضمن خدمت برای دبيران گروه هنر آموزش و پرورش: آشـــنایی با ادبيات کودک و کاربرد آن در 

رشته های هنری؛ ۱۳۹۶؛ شیراز.
دورۀ ضمن خدمت برای دبيران گروه هنر آموزش و پرورش: طراحی شـــخصیت داســـتانی براساس 

ادبيات کودک برای انیمیشن؛ ۱۳۹۷؛ شیراز.
دوره های نگرش ادبـــی، روش روایی و آشـــنایی با اصول ویرایش؛ پایه های هفتـــم تا دهم؛ مدارس 

فصلی خالقیت و ایده پردازی بنیاد نخبگان فارس؛ ۱۳۹۵-۱۳۹۷؛ شهرهای گوناگون استان فارس.
مـــدرس ادبيات کودک، قصه گویی و نمایش خالق؛ دانشـــگاه فنی وحرفه ای دختـــران؛ ۱۳۹۱-۱۳۹۶؛ 

شیراز.
مدرس فیلم نامه نویسی انیمیشن؛ دانشگاه علمی وکاربردی؛ ۱۳۹۶؛ شیراز.

دوره های آمادگی المپياد ادبی؛ ۱۳۸۳-۱۳۹۸؛ شیراز.


