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 پژوهشي تعليم و تربيت –اطالعات مربوط به فصلنامه علمي 

 و شرايط پذيرش مقاالت

 

 

 هدف نشريه

های پژوهشی    های نو و یافته ها، روش ها و دیدگاه هدف از انتشار فصلنامه تعلیم و تربیت اشاعه اندیشه

  جامعه علم  دامی  زده  پویای  علم  های وابسته است تا از یك سو به در عرصه تعلیم و تربیت و در زمینه

گذاران، مدیران عال  و مییان  و کارشناسیان    گیری توسط سیاست کیفیت تصمیم یو از سوی دیگر در ارتقا

 از دانش تعلیم و تربیت ایفای نقش نماید. مؤثرتربرداری  در سایه بهره

 خط مشي هيأت تحريريه:  

  معتبیر ااعیم از کمی     یهیا  روشده از فصلنامه تعلیم و تربیت از دریافت مقاالت  که با اسیتفا ،

اسیتقبا    ،انید  پرداخته یا شهیر( به مسائل آموزش و پرورش به شكل ژرف و ...آمیخته و ،کیف 

 .کند  م

 یگذار استیسهای کالن  به نیاز  گوئ پاسخگیری اصل  مقاالت فصلنامه تعلیم و تربیت  جهت ،

 .  باشد  مفیت آموزش و پرورش کی یریزی و اجرا در جهت حل مشكالت و ارتقا برنامه

  ارشد منوط به آن است که اسیتاد راهنمیای    کارشناس  یها نامه پایان ازپذیرش مقاالت برگرفته

 .رساله در تدوی  آن همكاری فعا  داشته باشد

         فصلنامه تعلیم و تربیت از پذیرش مقاالت مرتبط بیا حیوزه تخصصی  سیایر نشیریات علمی

 .معذور است شوند  مورش منتشر پژوهش  که توسط آموزش و پر
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 محورهاي مقاالت

 :های نظری و کاربردی باشد های زیر و ناظر به جنبه موضوع مقاالت باید در زمینه

         مبان  نظری تعلیم و تربیتاماننید فلسیف ، دینی ، جامعیه شناسی ، روان شناسی ، تیاریخ  و

 اقتصادی(

  رشتحصیل  در آموزش و پرو یها رشتهو  ها دورهساختار 

  کودکیان   ، حاشییه شیهرهای بیزر ،   ی روسیتا خاصامانند عشیایر،   یها گروهجایگاه آموزش

، بزرگسیاالن، مایازی و از راه دور( در نظیا     یا حرفهتیزهوشان( و انواع آموزشافن   مهاجر،

 آموزش و پرورش

 ، روش  و پداگوژیك تحوالت فرایندی، برنامه درس  و تكنولوژی آموزش 

 ریزی توسعه آموزش و پرورش ریزی آموزش  و برنامه ، برنامهریزی راهبردی برنامه 

 ،داشت و ارزشیاب  معلم و سایر کارکنان آموزش و پرورش هنگ جذب، تربیت، بازآموزی 

   در ایران و جهان  آموزش یها ینوآورمعرف ، نقد و ارزیاب 

  فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ریتأثنقش و 

  آموزش و پرورشاقتصاد و مالیه 

  پژوهش جینتاسامانده  پژوهش در آموزش و پرورش و کاربست 

  آموزش  زاتیتاهو  فضاهاسامانده  امور طراح ، اجرا، نگهداری و تعمیر 

      در سیوو    هیا  آنرهبری و مدیریت، ساختار اداری و تشكیالت، قیوانی  و روابیط حیاکم بیر

 مختلف آموزش و پرورش

 زندگ  یها مهارت مانند: کارآفرین ، خالقیت،ااساس  یادگیری در عصر جدید یها  ستگیشا، 

 (شهروندی یها مهارتو  مسألهحل 

 شناس  تربیت  و مشاوره و راهنمائ  تحصیل ، شغل  و سازش  روان. 
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 پذيرش مقاالت شرايط 

 الف: از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد:

 د.تعیی  شده باش یها موضوعدر جهت هدف و  (1

 جامعه ارائه شده باشد. یها ارزشهای فرهنگ  و متناسب با  با رعایت جنبه (2

 نویسنده باشد. یها پژوهشتا حد امكان حاصل موالعات و تاربیات و  (3

 حاوی نكات بدیع و مفید برای آموزش و پرورش جمهوری اسالم  ایران باشد. (4

 ب: از لحاظ ساختار ظاهري:

 عایت فرمایند:الز  است نویسندگان نكات زیر را ر

 مت  مقاله و نیز فهرست منابع و مأخذ با فاصله عادی بر روی اوراق معمول  تایپ شود. (1

صفحه تایپ شده تااوز نكند. نسخه چیاپ  مقالیه همیراه بیا فاییل الكترونیكی         22مقاالت از  (2

نامیه   و مویاب  آخیری  شییوه    word xpارسا  شود، همچنی  مقاالت باید با استفاده از برنامه 

 فرهنگستان فارس  تنظیم و تایپ شود.

ای و  عنوان مقاله، نا  نویسنده یا نویسندگان و سیازمان وابسیته و مشخصیات علمی  و حرفیه      (3

نشان  الكترونیك  روی جلد مقاله نوشته شود. چكیده مقاله حداکثر در دویست تیا دویسیت و   

 میمه گردد.ها به دو زبان فارس  و انگلیس  ض پنااه کلمه به همراه کلید واژه

 ذکر گردند. ها آن، به صورت روش  و گویا در باالی ها جدو عناوی   (4

 تنظیم گردد. (APA)اساس سبك ر منابع و مأخذ در پایان ب (5

خارج  که در مت  مقاله آمده است ابا استفاده از اعیداد   یها نا معاد  التی  مفاهیم و همچنی   (6

 صفحات درج شود. سینو ریزگذاری شده و با زبان اصل  در  توك( شماره

ای چاپ شده باشد. در نامه ارسال  نویسندگان باید بیه   مقاله ارائه شده نباید قبالً در هیچ نشریه (7

 ح  چاپ هر مقاله، پس از پذیرش محفوظ است.؛ و صورت شفاف ای  امر را ذکر کنند

 .دارسا  دو نسخه از مقاله موجب تسریع داوری خواهد گردی (8


