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Background and Objective: Schools, as the first formal and targeted educational and training
center with predetermined managerial and managerial methods, play an important role in
identifying individual talents. Talents that, if properly identified, can be the right path to the goals
of a person's future by relying on intelligence.
Providing the groundwork for talent recognition, followed by smart choices for the future, starts
with an environment such as family and school; and schools must be able to pursue this issue
properly. Educational methods based on educational technology and cognitive and metacognitive
learning strategies are active educational methods that have an impact on academic achievement
and self-efficacy. The philosophy of education in the past was limited to the transfer of an
organized set of knowledge and the creation and promotion of a value system governing the
behavior of the individual and society, which is important in the framework and efficient program
of a discipline system with a specific structure and institutional chain. Educational concepts,
methods, and steps were institutionalized, but today the philosophy of education has been
developed more than ever before and new approaches have been used, in which the learner is
given primary importance rather than the path he or she takes. This process is completely
contrary to the teacher-centered method, because in the teacher-centered method, it is the
teacher who determines the type of activity and how it is done without considering the various
spectrums of intelligence and considers only the learning requirements, while the studentcentered method is flexible. Trying to deal with each person in turn. The use of Gardner's theory
of multiple intelligences emphasizes the concept that the mental, physical and psychological
structure of individuals is different and the focus of education should be on the type of
intelligence of individuals, so the need to design school architecture with such flexibility can be
studied and analyzed.
Methods: This study, using available data from domestic and foreign scientific and research
resources and field studies, compares the position of the theory of multiple intelligences in the
architecture of the schools of the West and Iran.
Findings: The flexibility in the type of education according to the type of school design in Iran,
which is linear, with closed classes and one form, is negligible, and compared to the design of
schools in the West, the lack of features includes Gardner's multiple intelligences. This is while
the design of schools in the West with open and dynamic classroom practices seeks to stimulate
various types of intelligence.
Conclusion: Relying on multiple intelligences is one of the themes that can be combined with the
design of schools and relying on a pivotal student to flourish creativity in students, a way in which
none of the two students are in the same conditions, and they are who determine their learning
by their activities. In fact, in this type of school design, the teacher becomes a pivotal student.
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تعیین شمده نشش مهمی در شمناسمایی اسمتعدادهای فردی دارد .اسمتعدادهایی هه اگر به درسمتی شمناسمایی شموند ،میتوانند
مسمیر درسمتی از اهداد در آینده فردی با تکیه بر هوش افراد باشمند .فراهم نمودن مشدمات شمناتت اسمتعدادها و در پی
آن ،انتخابهای هوشممندانهی آینده ،از محیطی مانند تانواده و مدرسه شروع میشود ،مدارس به عنوان پایگاههای علمی
دارای اسمممتناد ،باید بتواند این موضممموع را به درسمممتی پیگیری هنند .روشهای آموزش مبتنی بر فنآوری آموزشم می و
راهبردهای یادگیری شمناتتی و فراشمناتتی ،از روشهای فعال آموزشمی هسمتند هه در پیشمرفت تحصمیلی و تودهارآمدی
تأثیر دارند .فلسمفه آموزش در گذشمته به صمرد به انتشال معموعهای از یک دانش سمازمان یافته و با ایعاد و ارتشای نظام
ارزشمی حاهم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود میشمد ،هه این مهم در چارچوب و برنامهای هارآمد از یک نظام رشمتهای
با سماتتاری مشمخ و زنعیرهای نهادینه از مفاهیم ،روشها و گامهای آموزشمی نهادینه میشمد ،اما امروزه فلسمفه آموزش
به بیش از آنچه در گذشمته بود ،توسمعهیافته و رویکردهای جدیدی مورد اسمتفاده ررار گرفته ،هه در آنها اهمیت اصملی به
یادگیرنده داده میشمود نه به مسمیری هه وی طی میهند .این روند بصمورت هامل مخالف شیوه معلممحوری است ،زیراهه
در روش معلممحور ،این معلم اسممت هه نوع فعالیت و چگونگی آن را بدون در نظرگرفتن طیف گوناگونی از هوش تعیین
میهند و تنها الزامات یادگیری را مدنظر دارد ،این در حالیسمت هه شمیوه دانشآموزمحور منعطف اسمت و سمعی دارد با
هریک از افراد به نوبه تاص تود برتورد هند .استفاده از نظریهی روانشناسی هوشهای چندگانه گاردنر تأهید عمیشی بر
این مفهوم دارد هه سماتتار فکری ،ههنی ،جسممی و روانی افراد با یکدیگر مختلف اسمت و بایسمتی تمرهز آموزشمی بر نوع
هوش افراد باشد لذا ضرورت طراحی معماری مدارس با چنین انعطافی دارای رابلیت بررسی و تحلیل است.
روشها :این پژوهش با اسمممتفماده از دادههای موجود از منماب علمی و پژوهشمممی داتلی ،تارجی و مطمالعمات میمدانی ،به
مشایسه جایگاه نظریه هوشهای چندگانه در معماری مدارس غرب و ایران پرداتته است
یافتهها :انعطاد در نوع آموزش با توجه به نوع طراحی مدارس در ایران هه تطی ،با هالسهای بسمته و یک شمکل اسمت
بسمیار ناچیز میباشمد و در مشایسمه با طراحی مدارس در غرب فارد تصموصمیات در برگیرنده هوشهای چندگانه گاردنر
اسمت .این در حالیسمت هه طراحی مدارس در غرب با شمیوههای هالسهای باز و پویا درصمدد انگیزش انواع مختلفی از
هوش میباشند.
نتیجهگیری :تکیه بر هوشهای چندگانه از موضموعاتی اسمت هه میتواند با طراحی مدارس در هم آمیخته شود و با تکیه
بر دانشآموزمحوری به شمکوفایی تالریتها در دانشآموزان بیانعامد ،روشمی هه در آن هی دو دانشآموزی در شمرای
برابر ررار نمیگیرند و آنها هسممتند هه چگونگی نوع یادگیری را با فعالیتهای تود تعیین میهنند .در وار در این نوع
از طراحی مدارس ،معلم محوری به دانشآموز محوری تبدیل میشود.

مقدّمه
فراهم نمودن مشدمات شمممناتت اسمممتعدادها و در پی آن ،انتخابهای
هوشممندانهی آینده ،از محیطی مانند تانواده و مدرسمه شمروع میشمود،
مدارس به عنوان پایگاههای علمی دارای استناد ،باید بتواند این موضوع

را بمه درسمممتی پیگیری هننمد .روشهمای آموزش مبتنی بر فنمآوری
آموزشممی و راهبردهای یادگیری شممناتتی و فراشممناتتی ،از روشهای
فعال آموزشمی هسمتند هه در پیشمرفت تحصمیلی و تودهارآمدی تأثیر
دارند [ .]1فلسمفه آموزش در گذشمته به صمرد به انتشال معموعهای از
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یمک دانش سمممازممان یمافتمه و بما ایعماد و ارتشمای نظمام ارزشمممی حماهم بر
رفتمارهمای فرد و جمامعمه محمدود میشمممد ،همه این مهم در چمارچوب و
برنامهای هارآمد از یک نظام رشمتهای با سماتتاری مشمخ و زنعیرهای
نهمادینمه از مفماهیم ،روشهما و گمامهمای آموزشمممی نهمادینمه میشمممد ،امما
امروزه فلسممفه آموزش به بیش از آنچه در گذشممته بود ،توسممعهیافته و
رویکردهمای جمدیمدی مورد اسمممتفماده ررار گرفتمه ،همه در آنهما اهمیمت
اصملی به یادگیرنده داده میشمود نه به مسیری هه وی طی میهند [.]2
این روند بصممورت هامل مخالف شممیوه معلممحوری اسممت ،زیراهه در
روش معلممحور ،این معلم اسمت هه نوع فعالیت و چگونگی آن را بدون
در نظرگرفتن طیف گونماگونی از هوش تعیین میهنمد و تنهما الزاممات
یمادگیری را ممدنظر دارد ،این در حمالیسمممت همه شمممیوه دانشآموزمحور
منعطف اسمت و سمعی دارد با هریک از افراد به نوبه تاص تود برتورد
هند .اسمتفاده از نظریهی روانشمناسمی هوشهای چندگانه گاردنر تأهید
عمیشی بر این مفهوم دارد هه سمماتتار فکری ،ههنی ،جسمممی و روانی
افراد با یکدیگر مختلف اسممت و بایسممتی تمرهز آموزشممی بر نوع هوش
افراد باشمد لذا ضمرورت طراحی معماری مدارس با چنین انعطافی دارای
رابلیت بررسی و تحلیل است.
این پژوهش با دیدگاهی تطبیشی سعی دارد با فرض رراردادن این هه
نوع طراحی معماری مدارس بر انگیزش هوشهای چندگانه گاردنر در
دانشآموزان مؤثر است شکل غالب مدارس ایران را با نمونه غربی
مشایسه هند و به این سؤال هه چگونه میتوان با نوع طراحی مدارس،
هوشهای چندگانه را در مدارس لحاظ نمود ،پاسخ دهد.

روش پژوهش
در گام اول این پژوهش به تحلیل اطالعات هتب و آترین پژوهشهای
انعام شده در جهان در زمینه تئوری هوشهای چندگانه میپردازد
در گام دوم پیشممینه تحشیب بمنظور شممناتت و آگاهی از نتایعی هه
تاهنون اتذ شده است ،انعام شده است
در گام سموم زمینههای اجرایی نمودن این تئوری در نحوهی آموزش را
بصورت عام تشریح میهند
در گام چهارم به تحلیل هیفیات طراحی رایج معماری مدارس در ایران
میپردازد دبسممتان  15هالسممه تبریزی در اصممفهان هه از نمونههای
بازسازی شده و تلفیشی است را مورد مطالعه ررار داده است،
در گمام پنعم بما دیمدگماهی تطبیشی هیفیمات ممدارس ممدعی غرب در
زمینمه همدفمنمد تئوری هوشهمای چنمدگمانمه را بما نمونمه رایج در ایران
مشایسه میهند
در گام ششم به ابراز پیشنهادات در راستای طراحی مطلوب معماری
مدارس در زمینه هوشهای چندگانه میپردازد.

نظریه هوشهای چندگانه
هماوارد گماردنر هوش را بمه عنوان اتوانمایی حمل مشمممکالت و ایعماد
محصمممو تی هه در یک یا چند محی فرهنگی ارزشممممند هسمممتند
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توصمیف هرد ]3[ .تئوری هوشهای چندگانه توضمیح میدهد هه چگونه
هر فرد از طریب هر یمک از هوشهمای تود جهمان را درم میهنمد []4
نظریمههمای چنمدگمانمه ادعما میهنمد همه )1 :هر فرد دارای هممه هشمممت
هوش است  )2اهثریت مردم میتوانند در زمینهی هوشهای چندگانه
به سمطح توسمعه یافته ،برسمند  )3افراد با هوش بیشمتر بهطور هلی با
روشهمای پیچیمدهتر همار میهننمد  )4هر هوش را میتوان از طریب
روشهمای مختلف بیمان هرد [ ]5گماردنر سمممعی هرده اسمممت یمک دیمد
چندجانبه به هوشهای انسانی داشته باشد:
هوش درونفردی ،هوش زبانی -مکانی ،هوش فضایی ،هوش طبیعتگرا،
هوش موسمممیشایی ،هوش منطشی -ریاضمممی ،هوش برون فردی ،هوش
حرهتی -جسمممانی .از دیدگاه آرمسممترانظ ،نظریه هوشهای چندگانه
محرم اصمملی در مدارس اسممت و منعر به بازبینی معدد موضمموعاتی
میشمممود همه در ممدارس تمدری میگردد و توجمه ویژهای بمه هنر،
طبیعت ،فرهنظ و دیگر مواد درسی دارد .گاردنر همچنین معتشد است
هه این نظریه متخصممصممان آموزشممی را برای یافتن راههای مناسممب
یادگیری دانشآموزان به چالش میهشند [.]6
تواناییها و پتانسمیلهای انسمانی شمواهد مسمتشیم هسمتند هه در هوش
چنمدگمانمه وجود دارد و این اطالعمات را میتوان بصمممورت جمداگمانمه یما
ترهیبی ،بهطور هامل اسمتفاده هرد .این تئوری را میتوان به هر بخشمی
از مدرسممه و تانواده تعمیم داد ،روشهای تدری برای ایعاد تالریت
بیشمتر ،تأهید بر درم و اسمتفاده از دانش ،تکنیکها و مفاهیم جدید را
در فرایند تدری استفاده میهنند [.]5
هوش هالمی -زبمانی :ررفیمت اسمممتفماده از هلممات بمهطور مؤثر هالمی
بهطور مثال به عنوان یک رصهگویی ،افسانه یا سیاستمدار) یا بهصورت
هتبی بمهطور مثمال بمه عنوان شممماعر ،نممایشمممنماممه نوی  ،سمممردبیر یما
روزنامه نگار) .این اطالعات شمامل توانایی دسمتکاری در نحو یا سماتتار
زبان ،واجشمناسمی یا صمداهای زبان ،معنایی یا معنای زبان و ابعاد عملی
یا هاربرد عملی زبان اسمت .برتی از این استفادهها عبارتند از فصاحت و
بالغت اسممتفاده از زبان برای متشاعد هردن دیگران) ،اسممتفاده از روهی
حافظه با اسمتفاده از زبان برای یادآوری اطالعات) ،توضمیح با اسمتفاده
از زبان برای اطالع) و زبان متنی با استفاده از زبان برای بحث در مورد
زبان) اسممت [ .]7این نوع از اطالعات ررفیت با یی دارند نه تنها برای
یمادگیری زبمانهمای دیگر ،بلکمه میتواننمد زبمان را برای همدد تود نیز
دسمتکاری هنند [ ]8و همچنین به نویسمندگان و شماعران تبدیل شموند،
بمههمارگیری داسمممتمان و تمرهزمحوری روی آن میتوانمد یکی از اهمداد
هلیدی آموزش و پرورش را نیز محشب سممازد ،هاربرد داسممتان میتواند
محرهی برای پیشممرفت سممطح سممواد و مهارتهای فکری دانشآموزان
باشد و توانایی تواندن و نوشتن آنها را تشویت سازد[.]9
هوش منطشی -ریاضمی :توانایی اسمتفاده از اعداد بهطور مؤثر به عنوان
مثمال ،بمه عنوان یمک ریماضمممیمدان ،حسمممابمدار ممالیماتی یما آممارگیر) تفکر
منطشی مثالً به عنوان یک دانشمممند ،برنامهنوی هامپیوتر یا منطب).
این هوش شممامل حسمماسممیت به الگوهای منطشی و رواب  ،ارهارات و
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رضمممایما اگر پ از آن ،علمت-اثر) ،تواب و سمممایر انتزاعهمای مربوطمه
میباشمممد .انواع فرآیندهای مورد اسمممتفاده در هوش منطشی-ریاضمممی
عبارتند از طبشهبندی ،اسمتنتاج ،تعمیم ،محاسمبه و آزمون فرضمیه []7
فکر هردن به فرآیند ربل از انعام هار ،اسمتفاده از اسمتراتژیهای علت-
اثرات ،جستعو برای الگوها یا توالی منطشی ،حل مشکالت بصورت پازل
و تفکر در مفاهیم انتزاعی و شمروع هار حتی اگر برتی از سمؤا ت بدون
پاسممخ بماند [ ]10دانشمممندان و ریاضممیدانان به فراوانی این هوش را
دارند [.]8
هوش تصمویری -فضمایی :شمامل ررفیت تعسمم گرافیکی ،تصمورهردن
جزئیمات ههنی ،اسمممتفماده از الگوهمای فضممما و گرافیمک و هنر بصمممری
اسمت[ .]11هوش فضمایی ررفیت تعسمم آنچه هه گفته شمده توانده
شمده یا نوشمته شمده) اسمت [ .]4توانایی درم دنیای بصمری-فضمایی با
درت به عنوان مثال ،نششممه برداری یا نششممهبردار) و انعام تحو ت بر
روی این ادراهمات بمه عنوان مثمال ،طراح داتلی ،معممار ،هنرمنمد یما
مخترع) .این هوش شمامل حسماسمیت به رنظ ،ت  ،شمکل ،فرم ،فضما و
روابطی اسممت هه بین این عناصممر وجود دارد .این شممامل ررفیت برای
تعسممم ،بصممورت گرافیکی ایدههای بصممری یا فضممایی اسممت و توانایی
رراردادن تود در ماتری فضایی است [ ]7بعضی از روانشناسان بر این
بماورنمد همه اطالعماتی همه بصمممورت بصمممری و مکمالممه همدگمذاری شمممده،
سممادهترین روش برای یادگیری اسممت .از این رو ،توضممیح یک ایده با
هلمات و ارائه آن بصمورت بصمری برای دانشآموزان مفید اسمت []11
نشاشممی یکی از این موارد اسممت نشاشممی روش شممگفتانگیزی برای
مشمماهدهپذیرهردن جریان تفکر اسممت و میتواند برای تمام سممنین به
ویژه برای هودهان مفید وار شمممود ،چرا هه ممکن اسمممت گاهی برای
هودم بیان اندیشمههایش در رالب هلمات آسمان نباشمد و در این صمورت
شمیوهی تصمویری آسمانتر تواهد بود ،هم برای بیان ایدهها و هم برای
درم ایدههای دیگران [.]9
هوش اندامی-جنبشمی :تخصم در اسمتفاده از هل بدن تود برای بیان
ایده ها و احساسات به عنوان مثال یک بازیگر ،یک مادر ،یک ورزشکار)
و امکانات در اسممتفاده از دسممتها برای تولید یا تغییر چیزها به عنوان
مثال ،به عنوان یک صممنعتگر ،معسمممهسمماز ،مکانیک ،یا جراح) .این
اطالعات شمممامل مهمارتهای فیزیکی تاصمممی نظیر هماهنگی ،تعادل،
مهارت ،ردرت ،انعطادپذیری و سمرعت و همچنین ررفیتهای لمسمی
میشود [.]7
هوش موسمیشیایی :توانایی درم بهطور مثال عالرهمندی به موسمیشی)،
تبدیل به عنوان مثال به عنوان یک آهنظسمماز) ،بیان به عنوان مثال
بمه عنوان یمک هنرمنمد) و نشمد بمهطور مثمال بمه عنوان یمک منتشمد
موسمیشی) شمکلهای موسمیشی اسمت .این هوش شمامل شمناتت ریتم،
ملودی یا تن صممدای موسممیشی اسممت .میتوان یک مفهوم از موسممیشی
برونی ،درونی) ،یمک درم تحلیلی ،فنی) یما هر دو را درم هرد [.]7
هوش میمان فردی :توانمایی درم و تممایز میمان روحیمات ،نیمت ،انگیزه و
احسمماسممات دیگران .این میتواند شممامل حسمماسممیت بصممورت ،صممدا و
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حرهات باشمد توانایی درم در میان بسمیاری از انواع مختلف نشمانههای
بین فردی و توانایی پاسمخدادن به آن موان  ،به نحوی عملی به عنوان
مثال ،با تأثیرگذاری بر گروهی از افراد برای پیروی از ت مشمی تاص
در هالس مشممممارهتی بررراری ارتبماه چهره بمه چهره در گروههمای
ناهمگن به رشمممد مهارتهای اجتماعی یاری میرسممماند و از آنجا هه
دانشآموزان برای تحشب همدفی مشمممترم همار میهننمد تود را در
موفشیت گروه سمهیم میدانند .گرچه در گروههای یادگیری فعالیت می
هننمد امما مسمممئول یمادگیری تود هم هسمممتنمد [ ]9تعمامالت در گروه
میتواند باعث تعمارض شمممنماتتی و عدمتعمادل شمممود هه یک فرد را به
سمو تفاهم سمو دهد و ایدههای جدید را مورد آزمایش ررار دهد []10
تعامل اجتماعی در یادگیری مهم اسممت ،زیرا تواب روانشممناتتی با تر
از جمله اسممتد ل ،درم و تفکر انتشادی از تعامالت اجتماعی حاصممل
میشمموند و توس م افراد درونی میشمموند .بازی با افزایش تعامالت این
مورد را تشمممدیمد میهنمد ،هودم در حین بمازی یماد میگیرد چمهطور بما
افراد رواب اجتماعی برررار هند و چهطور مشمکالت ناشمی از این رواب
را حل هند .هودم تعامل با بزرگسمما ن را مبتنی بر همکاری ،از طریب
بازیهای دستهجمعی میآموزد [.]12
هوش درون فردی :توانمایی فرد در شمممنماتمت فرآینمد درونی تود یعنی
احسماسمات ،ترس و انگیزهها [ .]11این اطالعات شمامل داشمتن تصمویر
دریب از تود یکی از نشاه روت و ضمعف) اسمت .آگاهی از تلب و توی
درون تود ،نیمت ،انگیزه ،هات و تواسمممتمههما و تودآگماهی و عزتنف
[ ]7دانشآموزان در فعالیتهای گروهی فرصممت مییابند هه بصممورت
مشمممترم دربمارهی آنچمه یماد گرفتمهانمد ،بینمدیشمممنمد ،دربمارهی نحوهی
یادگیری تود تأمل هنند و مهارتهایی را هه برای رسمیدن به هدد به
هار بردهاند ،ارزشیابی هنند [ .]9بسیاری از درسها پیش از این ،تعیین
شمده و در برنامهی آموزشمی یا برنامه درسمی تعریف شمده اسمت .با این
حمال ،آزادی تعیین پروهه یما فعمالیمت تود ،اعتمماد بمه نف  ،تالریمت و
مشممارهت دانشآموزان را افزایش تواهد داد [ ]10بازی به عنوان یکی
از راههای برانگیزاننده هوش درون فردی اسمت ،بازی هودم آشکارترین
بیمان از تود را ارائمه میدهمد ،زیرا رفتمار او بمه هنگمام بمازی نماشمممی از
انتخابهای تود اوست [.]12
هوش طبیعی :شمممامل ویژگیها و عناصمممر در محی و طبیعت اسمممت
[ ]11شمممنماتمت و طبشمهبنمدی گونمههمای متعمدد  -گیماه و جمانوران .این
همچنین شمامل حسماسمیت به دیگر پدیدههای طبیعی مانند تشمکیالت
ابر و هوههما) [ ]7سمممبمک آموزشمممی تمدری طبیعمت بما اسمممتفماده از
طبشمه بنمدی اشمممیما  ،گیماهمان یما حیوانمات ،نممایش گیماهمان در هالس،
اطالعات مربوه به طبیعت ،مشمماهدههردن چرتهی طبیعت اسممت هه
بمایمد در مورد جمانوران هم اینگونمه بماشمممد [ ]10محی همای طبیعی بما
داشمممتن ویژگیهایی سممماتتاری چون انسمممعام ،توانایی ،رمز و راز و
پیچیدگی هه بر روان هودم مؤثر اسمت و نیز تصموصمیاتی چون تنوع،
تغییر ،تحرم ،چشممم انداز ،مسممیر و غیره میتوانند بسممتر مناسممبی را
جهت رشمممد و پرورش تالریت هودهان فراهم آورند .وجود اتتالد در
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شمممکمل رماهری عنماصمممر طبیعی آب ،نور ،گیماه و مماننمد آن) و امکمان
بههارگیری آنها به شممیوههای مختلف هه از آن به عنوان اتنوعپذیری
عناصممر طبیعی یاد میشممود ،میتواند برای ههن جسممتعوگر هودم
سؤال ایعاد هند و زمینه هنعکاوی او را فراهم نماید [.]13
هوش میمان فردی و درون فردی دارای مرز مشمممترم بما بشیمه هوشهما
هستند.

پیشینه تحقیق
تحشیشات انعام شممده در ایران :طی تحشیشی ،با بررسممی نحوه عملکرد
دانش آموزان با نوع هارایی تدری معلم به این نتیعه رسمیده اسمت هه
روش تدری

دانشآموز محور با انگیزهی پیشرفت دانشآموزان رابطهی

مثبمت و روش تمدری

معلممحور بما انگیزهی پیشمممرفمت دانشآموزان

رابطمهی منفی داشمممتنمد [ ]14همه در این تحشیب در مورد هوشهمای
چندگانه صمممحبتی نشمممده اسمممت ولی موضممموعاتی مانند تأثیر مثبت
دانشآموزمحوری هه مرتب و پایهی این دانش است ،مطرح شده است.
صفری و همکاران معتشد هستند هه آمموزش و تدریم بمر ایمن اصمل
اسممتوار اسممت هممه نبایممد فراگیممر را در برابممر مطلممبهمما و مفهممومهمما
رممرار داد ،بلکممه بایممد او را بمما مسممأله و مورعیت روبهرو هممرد تا تود به
هشمف رابطمه بیمن مطلمبهما و حل مسمأله برسمد [.]1
در هتابی با عنوان میتواهم باهوشتر بشم ،نمونههایی از فعالیتهایی
هه میتوان با آن هوشهای نامبرده گاردنر را تشویت نمود ،مطرح شده
است [ ]15در این هتاب ،این فعالیتها در رالب تمرینات برای حل هتاب
آورده شده است و در مورد فضا موضوعی مطرح نشده است .مشابه این
تحشیب ،در مورد هوشهای چندگانه در هتب درسی شامل هاربرد
هوشهای چندگانه در هتاب جدید زبان انگلیسی دورهی اول متوسطه
انعام شده ،هه بیان میهند هه در این هتاب ،چهار نوع هوش ،شامل
هوش درون فردی ،منطشی ریاضیاتی ،موسیشیایی ،فمردی و طبیعتگرا
یافت نشدند [ ]6با این دو موضوع میتوان دریافت هه تنها با تکیه
برگنعاندن این هوشها در هتابها نمیتوان تمامی این موارد را بصورت
زم است بصورت عملی موضوعات را نشان
هامل به انعام رسانید پ
داد هه تغییر در نگرش طراحی معماری مدارس ،نکتهسنعیها و
هوشمندانه نمودن فضاها راهکار را مشخ میهند .مردمی و ابراهیمی
راهکاری معمارانه را پیشنهاد میدهد هه بازی انگیزی را ،راهی برای
یادگیری میدانند ،یافتن هیفیتهایی در فضای معماری هه هالبد محی
یادگیری را به عاملی تحریکهننده برای هودم تبدیل هند .چون عمده
تعربیات هودم در تالل بازی هسب میشود [ .]12ثشفی معتشد است
هه الگوی مدارس متداول در زمینه نیاز به سطح زیربنای همتر و پیرو
آن هزینه ساتت همتر ،دارای مزیت نسبی است ،اما از جهت اهداد
اصلی دربردارندهی فراهمسازی محی مناسب برای پرورش هوشهای
چندگانه و شیوههای متنوع تدری  ،دارای محدودیت بسیاری نسبت به
مدارس با الگوی تیابان یادگیری است [ .]16تحشیشات در غرب:
هوشهای چندگانه در هالس ،یکی از هتابهای مرجعی است هه توس
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آمسترانظ نوشته شده است ،البته درباره تلفیب بین معماری و تئوری
مربوطه بصورت مستشیم صحبتی نشده است و به صرد در مورد
چگونگی تغییر بینش از سمت تمرهز تنها بر هوشهای هالمی و ریاضی
به سمت تمرهز بر هشت هوش بصورت یکسان تأهید شده است.
همچنین در مورد تودهممارآمممدی و تممأثیر عمیب آموزشمممی بمنظور
برانگیختن هوش بدون توجه صممرد به  IQاسممت [. ]7تغییر و تنوع در
شممیوههای تدری به عنوان پراهمیتترین در اینباره اسممت تمرهز بر
تواناییهای یادگیرندگان برای به دسمممتآوردن تواناییهای تود از این
رو ،مربیان باید معموعه ای از سمبکهای تدری را برای پاسخ دادن به
آرایه وسممیعی از دانشآموزان داشممتهباشممند ]10[ .در تحشیب مشممابهی
نشمممان داده شمممد همه معلممان همه از انواع مختلف فعمالیمتهمای تمدری
اسمممتفماده میهننمد ،میتواننمد هالسهمای تود را راحمتتر از روشهمای
اسمتفاده شمده در هنگام اسمتفاده از شمیوههای آموزش سمنتی اداره هنند
[.]3
در تحشیشی دیگر بیان شمممده اسمممت هه آموزشگرایان با تخصم م در
تئوری های یادگیری میتوانند به تکنولوهیسمتها همک هنند تا آترین
روش همای تکنیکی را برای تعزیمه و تحلیمل یمادگیری چنمدجملمه ای
طراحی هننمد و ممدیران سمممازممان میتواننمد آنهما را برای بهبود آموزش
آنالین پیمادهسمممازی هننمد [ ]8ادغمام تکنولوهی و هوش چنمدگمانمه در
هالس درس در مالزی از دیگر نمونههایی اسممت هه تأهید دارد ،جریان
وارعی درس باید با هدد ،مواد ،ارزیابی و تکنولوهی مناسمب باشمد .تمام
روشها برای بررسممی یکپارچگی دروس در حوزه هشممت هوش طراحی
شممود [ .]17رویکردهای ترجیحی معلمان برای آموزش هوش چندگانه
نیز بیمان میدارد همه بمنظور ارتشما تمدری هیفیمت ،افزایش یمادگیری
دانشآموزان ،ارتشما آممادگی معلممان و گسمممترش شمممیوههمای هوش
تحصیلی ،باید رویکردهای متنوعی ارائه گردد [.]18

پیادهسازی تئوری هوشهای چندگانه در نحوه آموزش
آموزشهای چندگانه شامل موارد زیر است:
تفکر :معلممان میتواننمد هممک هننمد همه دانشآموزان هوش غمالمب را در
تود به رسمیت بشناسند .طراحی دریب آموزشی مبتنی بر درم عمیب
از تواناییهای یادگیری دانشآموزان ،برای توسمعه برنامههای آموزشمی و
امکمانمات تکنیکی برای نظمارت بر مسمممیرهمای یمادگیری دانشآموزان
ضروری است [.]8
هاربرد :معلم باید از هوش تود برای هدایت دانشآموزان در یادگیری و
تشویمت نشماه روت اسمممتفماده هنمد و این مسمممتلزم تشویمت هوشهمای
چندگانه در معلم است.
تحریمک :معلم بمایمد بمهطور ممداوم هوشهمای غمالمب دانشآموزان و هوش
چندگانه را تحریک هند .در هالسهای آموزشممی امروز ،معلمان بهطور
مؤثر برای تشویمت تفکر و اسمممتراتژیهمای آموزشمممی تود جهمت بهبود
نگرش دانشآموزان نسممبت به یادگیری ،مهارتها و ایعاد توانایی برای
مشابله با چالشهای دنیای امروز باید ردم بردارند [ ]18برتی از اجزای
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Multiple intelligences

Table 1: The relationship between profession and multiple intelligences
Related and motivational activities
Suggested jobs
[15]

Spatial-intelligence
features

Sculptors, engineers and architects
[6]
surveying, interior decorator,
architect, artist, or inventor [7]
sailors [8]

• Enjoy reading and writing
• Skill on making the puzzle
•Skills in the interpretation of photographs, graphs and charts
• Enjoy drawing, painting and visual arts
•Convenient patterns detection

Verbal-linguistic
intelligence features

Poet, playwright, editor or
journalist [7]

• Skills to recall information written or said
• Enjoy reading and writing
• Skill in persuasive discussions or conversations
• Ability to explain issues
•Use humor while telling stories

Logical-math
intelligence features

Mathematician, tax accountant or
statistician, computer programmer
or philosopher [7]

• High skill in problem solving
• Enjoy thinking about abstract ideas
• An interest in conducting scientific experiments
• Skill on complex computing
• Sport skills
• Enjoy making things by hand
• Excellent physical coordination
•Remembering things through doing them, rather than listening or
seeing

Kinetic intelligence
features

Sportsmen and artists [6]

Musical intelligence
features

Composer, music critic
[7]

•Enjoy singing and playing musical instruments
•Easy pattern recognition and music notes
•Ability to memorize songs and melodies
•A deep understanding of the structure, rhythm and musical notes

Interpersonal
intelligence features

Jobs related to education,
psychology or [19]
cooperative groups [4]
political leaders [21]

• Verbal communication skills
• Non-verbal communication skills
• Look at situations from different angles
• Create positive relationships with others
•Skills in quenching differences within groups

Intrinsic intelligence
features

Philosophy, anthropology
researcher
specialist in meditation [17]

•Skill to analyze your strengths and weaknesses
•Enjoy analysis of theories and ideas
• High self-awareness
•Having a clear understanding of the roots of your motivations and
feelings

Features of natureoriented intelligence

Zoologist, plantologist, geologist,
veterinarian
biological sciences, agriculture and
hunting [3]
astronomers, biologists [21]

• Interested in topics such as botany, biology and zoology
• Skills in rating and listing information
• Enjoy gardening, discovering nature, hiking and camping in nature.
• Unconsciousness to learn topics that are unrelated to nature

رویکردهای سمنتی با این روشها سازگار نبوده و معلممحوری باید جای
تود را بمه دانشآموز محوری دهمد و معلم در هنمار وی و بما همدایمت در
جهت درسممت تنها هدایتگر باشممد تا معری زیرا هه شیوهی دستور و
 درحالیهه اهتشاد،تمرین از شیوههای معمول معلممحور هستند
 اهتشاد همگرا و شیوههای تولید واگرا از معمولترین،هدایت شده
.]14[ روشهای تدری دانشآموزمحور هستند
نظریمه پردازان شمممنماتتی بر این بماورنمد همه یمادگیری نتیعمه تالش برای
 سمممبمکهمای یمادگیری مربیمان، بمهطور هلی،]10[ فهم جهمان اسمممت
هوشهمای چنمدگمانمه بمهطور هماممل بما هوشهمای چنمدگمانمه دانشآموزان
 مربیمان بمایمد بما ررفیمتسمممازی برای توسمممعمه، از این رو.مطمابشمت نمدارد
، و نیز طراحی اسمممتراتژیهای آموزشمممی،سمممبکهای آموزشمممی تود
تکنیمکهما و فعمالیمتهمایی همه بما هوشهمای مختلف زبمانآموزان مطمابشمت
 یمادگیرنمدگمان روشهمای متفماوتی برای. این امکمان را فراهم هننمد،دارنمد
 سمبکهای آموزشمی، از این رو،به دسمتآوردن و پردازش اطالعات دارند

) ایعاد شور و اشتیا2 ) تفکر انتشادی1 :آموزش چندگانه عبارتند از
) تالریت و مهارت4 ) شمعاعت امتحان چیزهای جدید3 در اطراد
.]5[ ) تأهید بر مشاهدات6 ) سخاوت و تحمل5
 میتواند در مواجهه با،دانسممتن راههایی هه در آن هوشمممند هسممتید
 اگر شممما با یک مسممئله، به عنوان مثال.مورعیتهای جدید همک هند
 میتوانیمد از، روبمهرو هسمممتیمد،همه نیماز بمه برنماممهریزی حرفمهای دارد
با ترین هوش تود استفاده هنید تا مطمئن شوید هه در بهترین حالت
)تودتان عمل میهنید تفکر انتشادی و ایعاد شمور و اشمتیا در اطراد
 آن را به عنوان، تواندن یا نوشتن در مورد آن:)شما میتوانید شعاعت
 یک ترانه بنویسمید تالریت و، یک نمایشنامه،یک مشمکل حل هنید
 از طریب دانش تود حمل، دربماره آن بما دیگران صمممحبمت هنیمد،)مهمارت
.) یا در ارتباه با طبیعت تأهید بر مشماهدات،)هنید سمخاوت و تحمل
 این.]19[ اهثر مردم از ترهیبی از این فعمالیمتهما اسمممتفماده میهننمد
همان هاری است هه یک معلم باید بتواند متناسب با هر فردی به انعام
.برساند
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باید با این رابلیتها سمازگار شموند تا تسمهیل یادگیری صمورت گیرد .با

در زمینه هوش میان فردی و درون فردی ،آنچه هه در هیفیات غربی

این تفماسمممیر ،نمیتوان بما یمک روش تماص و از طریب روش تماص

واضح است و با نمونههای رایج در ایران تفاوت بسیار دارد نحوه چیدمان

معلم محور این امکان فراهم شممود ،بایسممتی به نیاز یادگیرنده نیز توجه

هالسها و مبلمان است ،مبلمان به گونهای چیده شده است هه

شمود .در طریشه سمنتی یادگیری ،به منزله هسمب دانش رلمداد شمده و

اجتماعپذیر است و افراد بصورت ناتودآگاه در مشابل

به تغییر رفتار یادگیرنده توجه نمیشود [.]2

هم ررار میگیرند ،این موضوع به د یل روانشناتتی باعث تحلیل درونی

اسمممتراتژیهمای آموزشمممی مبتنی بر هوش چنمدگمانمه ،انواع مختلفی از
فعالیتهای تدری

را فراهم میهند هه انگیزه ،مشممارهت دانشآموزان

در دورهها و ایعاد محی آموزشممی مناسممب تدری

افراد نسبت به هم و همچنین هسب مهارت اجتماعی در پ
درونی از تود است .تدری

شناتت

به شکل بازی با استفاده از تنوع مبلمان و

را ترویج میدهند،

فضا ،انعطاد هارهردی و راهری بهمنظور تشویب دانشآموزان به فکر

فعمالیمتهمای مبتنی بر چنمدگمانمه ،تعماممل فعما نمه دانشآموزان را در هالس

در مورد نحوه هارهرد و ابداع بازیهای متناسب باعث تشویت هوش

تشویمت میهنمد ،زیرا هر آموزنمده فعمالیمتهمای جمذاب مربوه بمه منماف

درون فردی است جداول2و )3

تود را پیمدا میهنمد [ .]3یمادگیری انعطمادپمذیر ،هه همیشه در حال

تشویت هوش زبانی با استفاده از تعامالت سازنده و نیاز به همنوایی در

هاربران آن است ،به نوعی ،سازگاری با تعربمهپمذیری

هالس با طراحی معموعهای از مبلمان با تعامالت صورت گرفته است

جهان هودم و همسمویی با تغییرپذیری روشهای آموزشمی نو به نو را

هه البته در ایران و غرب دارای بازدهی هافی میباشد ،در زمینه هوش

سبب میگردد [.]20

فضایی در فضاهای باز و بسته در ایران فضاهای باز دارای هیفیتی تاص

طراحی توس

نمی باشد و در فضاهای بسته نیز فضاها در رالب هارهرد تود تعریف
شدهاند فارد هرگونه انعطاد هستند ولی در غرب این هیفیات با طراحی

تحلیل نمونه رایج طراحی معماری مدارس در ایران
سمازمان نوسمازی مدارس پ

از بازسمازی مدرسمه و نگهداری سماتتمان

جزئی فضاهای باز و همچنین بسته ررفیت تعسم گرافیکی ،تصور هردن

هرد و هر دو در هنار

جزئیات ههنی ،استفاده از الگوهای فضا و گرافیک و هنر بصری را درگیر

ربلی ،سمماتتمانی جدید نیز در هنار آن تأسممی
هم تشکیل مدرسه  15هالسه تبریزی دادند.

میهند مانند شنبازی و بعد دادن به ماسه) جدول)4

در تحلیل پالن میتوان به راهرو تطی آن اشماره هرد .راهرو مسمتشیم و

اسمتفاده از انعطاد فضما و تعبیه فضماهایی بصمورت هارهردهای متنوع با

سمازماندهی تطی دارد اما به دلیل طول هوتاه آن زیاد نامناسمب نیسمت.

توجمه بمه تصمممویرسمممازی ههنی از فعمالیتی تماص در ترهیمب بما هوش

هالسهای درسممی روبه روی یکدیگر ررار گرفتهاند و عرض راهرو برای

درونفردی بمنظور چگونگی حمل و انعمام آن فعمالیمت میتوانمد هوش

آنها مناسممب اسممت .نورگیری تعدادی از هالسها نور شمممال و تعداد

اندامی را بروز دهد ماننمد بازی لی لی در طرحهای متنوع هه فرد بتواند

دیگر آن نور جنوب میگیرنمد .هالس بمایمد از سمممممت دسمممت چم

بما تفکر در مورد چگونگی رد نمودن اعمداد بمدون افتمادن و تطما آن را

دانشآموزانی هه در هالس نشمسمتهاند نور بگیرد هه این شمرای وجود

انعام دهد و استفاده از عالئم ریاضی در ترهیب با هارهرد هر شی مانند

ندارد .زمین ورزشممی طراحی نشممده اسممت و در آن تعهیزات ورزشممی

زاویه چرتش در در راسممتای زوایای هشممیده شممده بر همکف میتواند

جانمایی نشمده اسمت .هالسها دارای فرمی یکنواتت هسمتند و مبلمان

هوش ریماضمممی را تشویمت هنمد همه البتمه این هیفیمت در ممدرسمممه ایرانی

آنهما رمابمل تغییر و انعطمادپمذیر نیسمممت .تممام هالسهما انمدازهای برابر

توجه چندانی نشده است جدول .)5

دارند و دانشآموزان هر روز فضایی تکراری را تعربه میهنند.

هوش موسمممیشیمایی از جملمه بما برگزاری هالسهمای جمعی تمرین

بما توجمه بمه طرح مبماحمث بما در مورد نظریمه گماردنر ،تلفیب بین معمماری

موسمیشی در ایران و غرب در حال انعام اسمت هه البته چگونگی سماتت

و نظریه مذهور را میتوان ،مشیاس بسمیار بزر تری از هتاب دانسمت ،با

آ ت موسیشی نیز میتواند در این زمینه هارساز باشد.

هرد،

هوش طبیعی ،بما اشممماره بمه ترهیمب فعمالیمتهما بما طبیعمت و عالرمهمنمد

ابعمادی همه در هتماب نمادیمده گرفتمه میشمممود .در اداممه ،تعربیمات دیگر

سماتتن افراد با طبیعت و حف آن مرتب اسمت .هه در مدارس ایرانی

هشممورها در زمینه بیدار سمماتتن هوشها در مدارس با ایران مشایسممه

این سمرانه بسمیار ناچیز اسمت و به دلیل اسمتفاده از صمف جم در حیاه

میگردد.

مدارس ،باغچهها و درتتان بسیار هم است جدول )6

این تفماوت همه در همالبمد ،میتوان رمدم برداشمممت ،شمممنیمد و لم
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 تحلیل پالن مدرسه تبریزی:1 شکل

Fig. 1: Analysis of Tabrizi School plan

 بررسی تطبیشی هوش درون فردی در مدارس ایران و غرب:2 جدول
Table 2: Comparative study of intrapersonal intelligence in Iranian and westerb schools
Theoretical
foundations

Intelligent intelligence
Proposed design basics

Change the type of furniture in different spaces and assign
cozy and non-passive spaces
Corridors
Workshop
Class

Child-centered and
student-centered
Classroom

Result
Case study

Design basics

Situation in Iran

Situation in the
West
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 بررسی تطبیشی هوش میان فردی در مدارس ایران و غرب:3جدول
Table 3: Comparative study of interpersonal intelligence on Iranian and Western schools
Theoretical
foundations

Interpersonal intelligence
Proposed design basics

Dialogue and participation

Existing active and
dynamic classes

Increased social
growth

Result

Corridors

Class

Classroom

Case study

Design basics

Situation in
Iran

Situation in the
West

 بررسی تطبیشی هوش زبانی و فضایی در مدارس ایران و غرب:4جدول
Table 4: Comparison of verbal and spatial intelligence in Iranian and Western schools
Visual-spatial intelligence
Proposed design
basics

Theoretical
foundations

Linguistic intelligence

Space as transmitters of motor signals
according to the type of activities
Close

Open

Workshop and class

Courtyards

Proposed design
basics

Increased verbal encounter in
activities requiring counseling
and teamwork
Verbally

Writt
en

Result

Case study

Design basics

Situation in Iran

Situation in the West
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 بررسی تطبیشی اندامی و ریاضی در مدارس ایران و غرب:5جدول
Table 5: Comparative study of mathematics in schools and aman and Iran and the west
Logical-mathematical intelligence

Intelligence-kinetic

Result

Use mathematical drawings and
tangible understanding of the topics
with moving in space. Marking in it.
Proposed design basics

Proposed design basics

The installation of a semi-open
space to accommodate spaces
that are at the same time a
place to play.

Close

Workshop and class

Theoretical
foundations

Case study

Play yards and corridors

Design basics

Situation in Iran

Situation in the
West
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جدول :6بررسی تطبیشی موسیشیایی و طبیعتگرا در مدارس ایران و غرب
Table 6: Comparative study of music and nature oriented schools in Iranian and Western schools
Musical intelligence
Naturalistic intelligence

Theoretical
foundations
Result
Case study

Yard and landscaping
Music Workshop

Proposed design basics

Class as a space that is to be
set up in celebration, not
just classroom training is
concerned.

Proposed design basics
The use of symbols in schools,
such as snails passing places
and show the importance of
plants and animals

Design basics

Situation in
Iran

Situation in
the West

نتیجهگیری
در سممیسممتم آموزشممی حال حاضممر ،دانشآموزان با هدایت مسممتشیم و
صمددرصمدی معلم به مسمیری هدایت میشموند هه بصمورت شمفاد در
هتب آموزشمی و سمرفصمل دروس تعیین شمده اسمت ،مسمیری به دور از
شمممنماتمت تفماوتهمای فردی میمان دانشآموزان ،بما تکیمه بر هوشهمای
محدود و بهطور هامل مشممخ  .در دبیرسممتان دانشآموزان با تفکیک
دروس و نمرات ،انتمممممخاب رشمتمممممه تحصمیلی میهنند و در ورود به
دانشمگاه در ررابتهای تصماحب شمغل آینده با تکیه بر موارد سمودهای
مالی و اجتماعی انتخاب رشممته مینمایند و این در حالی اسممت هه نیاز
جامعه و عالیب و شمناتت اسمتعدادهای وارعی و بکارگیری اسمتعدادها
مدنظر نیسمت .اما در هشمورهای پیشمگام و موفب در زمینه آموزش ،این
دیدگاه دارای تغییراتی عمده شممده اسممت ،بصممورتی هه معلم تنها به
عنوان همراه و راهنمای دانشآموز در صممدد این اسممت تا اسممتعدادهای
گوناگونی از دانش آموز را به وی شممناسممانده و او را در مسممیری هدایت
هند هه تود بروز داده است.

موسمیشی و جسممانی را مورد اسمتفاده ررار میدهند ،البته نه به عنوان
آموزش منسمعم ،بلکه بصمورت مشطعی و در راسمتای اهداد فرهنگی در
مراسمممممات تماص .بمهطور تماص ،مربیمان اغلمب از روش ارائمه ممدلهما،
تعسمم ،نمودارها ،نششمهها اسمتفاده میهنند ،اما به ندرت از تعهیزات و
با تکیه بر فضاسازیهای معماری و هشف و شهودهای نابهنگام و اتفاری
اسمتفاده میهنند .البته این موضموع به دلیل عدم تأمین سمرانه مناسمب
جهت هالسهای باز دارای همبود هیفیت اسمت .سمبک آموزش تعاملی
وابسمممته به تخصمممی سمممرانه هافی بمنظور ایعاد هالسهای بزرگتر
بمممنمظمور فمراهمم نمممودن بممازی بمما آمموزش ،ایمعمماد و طمراحمی مبملممممان
انعطمادپمذیر همه بتوانمد دانشآموز را در تغییر تال هممک هنمد ،توجمه بمه
مصممالح و امکانات موجود و تأهید بر آنها با نشممان دادن عمدی آنها،
بهطور مثمال طراحی تأسمممیسمممات مکانیکی در نمای سممماتتمان و ،...
طراحی اتتالد سممطوح و ترهیب آن با موسممیشی به جهت درم ریتم،
توجه به فضمممای سمممبز بهمنظور با بردن آگاهی دانشآموزان در مورد
ارزش زنمدگی گیماهمان و جمانوران برای زمین و اسمممتفماده از ایمدههمای
تالرانه در جابعایی و انعطاد اشیا در ترهیب با مسائل ریاضی است.

این پژوهش با اسممتفاده از اعتبارات پژوهشممی دانشممگاه تربتحیدریه
انعام گردیده اسمت هه در بررسمیهای میدانی در مدارس ایران مشمخ

مشارکت نویسندگان

شد هه بهطمور هلی ،مربیان بمعضی اورات شیموههای آمموزشی فضایی،

تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارهت داشتند.
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پدرام حصاری ایشان استادیار دانشگاه تربت
حیدریه میباشمند هه مدرم هارشمناسمیارشمد
)تود را از دانشگاه بینالمللی امامتمینی ره
 اتمذ نمودنمد و در مشط1390 در سممممال
دهتری همان دانشممگاه با عنوان دانشممعوی
برتر به تحصممیل تود ادامه دادند و از سممال
 با اتذ مدرم دهتری به طور جدی به1396
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تشکر و قدردانی
این مشاله مسمتخرج از نتایج طرح تحشیشاتی اجرا شمده به شمماره ررارداد
 از محل اعتبارات پژوهشمی دانشمگاه تربت حیدریه میباشمد هه بدین25
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آرزو محتشیم مدرس مدعو دانشممگاه تربت

افسیانه فرزنددوسیت ایشمان تحصمیالت تود را

حیدریه میباشمند .ایشمان مدرم هارشمناسمی
تود را در سمال  1389و ارشمد را در گرایش
هارشمناسمیارشمد معماری اسمالمی در سمال
 1394دریممافممت نمود .ایشممممان بممه عنوان
پژوهشممگر در حوزه های آموزشممی و طراحی
انعطادپذیر ،دارای دهها مشاله علمی هسمتند
و در حال حاضممر به عنوان طراح و نارر نظام مهندسممی در بازار هاری
فعالیت دارند و زمینه تخصمصمی ایشمان در طراحی معماری دانشمگاهی و
آموزش حوزه ورود به حرفه نظام مهندسی میباشد.

در مشط هاردانی رشته معماری در سال -1392
 1394و در مشط هارشمناسمیناپیوسمته معماری
در سممممال  1396-1394بما معمدل  18/34در
دانشمممگماه تربمتحیمدریمه بما موفشیمت بمه پمایمان
رسماندهاند و در دوره تحصمیل تود به عنوان دانشمعوی برتر دانشمکده
شمناتته شمده اسمت .وی در دوره تحصمیل تود فعال حوزه پژوهشمی،
آموزشی و فرهنگی و عضو اصلی انعمن علمی معماری در هر دو مشط
تحصمیلی بوده اسمت .همچنین عضمو همیته اجرایی ،طراح و گرافیسمت
معله علمی-تخصمصمی عمران و معماری نیارش در سمال 1396-1395
بوده و در حال حاضر نیز هنرجوی گرافیک و تصویرسازی میباشد.
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