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فراخوان مقاله:

م
همايش ملي زبرگدا شت يكصدمين سال رتبيت علم رد اريان
رتبيت معلم اريان  :دريوز ،امروز ،فردا

مقدمه
كليد توسعه و تحول هر جامعه اي در دست معلمان آن ،و رسيدن به تعالي ،شكوفايي وگشودن درهاي پيشرفت ،متضمن توجه ويژه به
جايگاه و نقش حياتي آنان است .سال جاري مقارن با يكصدمين سال تاسيس نخستين موسسه تربيت معلم مدارس ابتدايي كشور با
عنوان دارالمعلمين مركزي است .گراميداشت يكصدمين سال تربيت معلم به سبك جديد در ايران ،نكوداشت تالشها و مجاهدتهاي
مردان و زنان سترگ انديشي است كه دل در گرو اعتالي فرهنگ و ادب ايران زمين نهاده و سر به آسمان علم و دانش سائيده اند.
دانشگاه فرهنگيان با همراهي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مراكز پژوهشي و آموزش عالي كشور در نظر دارد به مناسبت
بزرگداشت صد سال تالش و پشتكار فرهنگ دوستان اين آب و خاك و با الهام از رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در پرديس
نسيبه دانشگاه فرهنگيان در طليعه سال  ،1397نسبت به برگزاري همايش ملي با عنوان تربيت معلم ايران :ديروز ،امروز  ،فردا در
اسفندماه سال جاري و در چارچوب برنامه هاي ستاد گراميداشت يكصدمين سال تربيت معلم در ايران ،اقدام نمايد .دستاوردهاي اين
همايش مي تواند فراروي برنامه ريزان نظام تربيت معلم قرار گيرد تا با توجه به شرايط خاص كشور ،زمينه هاي ايجاد تحول در نظام
آموزش و پرورش را فراهم نمايند.
اهداف همايش
هدف غايي :واكاوي  ،شناخت و مستند سازي تجارب صد سال تربيت معلم در ايران و ارائه راهكارهايي به منظور اصالح و بهبود
وضعيت آن
اهداف جزيي:
 گفتمان سازي درباره تربيت معلم و چالشهاي آن
 واكاوي و شناخت الگوهاي تحول و سير تكويني تربيت معلم ايران
 شناسايي رسالت ها و ماموريت هاي نهاد تربيت معلم درايران در چارچوب سند تحول ،اسناد فرادستي و مبنايي
 واكاوي سير تحولي ساختار ،منابع انساني ،منابع مادي و مالي ،قوانين ،مقررات و برنامه هاي تربيت معلم
 شناسايي عوامل اثرگذار(سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي )...،بر تربيت معلم در طول يكصد سال گذشته
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محور ها و موضوعات همايش :
 -1سير تحولي فلسفه تربيت معلم در ايران
 -2سير تاريخي ساختار تربيت معلم(دارالمعلمين ،دارالمعلمات ،دانشسراي مقدماتي ،دانشسراي عالي ،دانشسراي عشايري،
دانشسراي روستايي ،مراكز تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان)
 -3سطح صالحيت هاي منابع انساني(مدرسان ،اعضاي هيات علمي و مديران مراكز تربيت معلم)
 -4چگونگي تامين و مديريت منابع مالي مراكز تربيت معلم
 -5وضعيت فضا و تجهيزات مراكز تربيت معلم
 -6قوانين و مقررات،آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مراكز تربيت معلم
 -7راهبري و مديريت در مراكز تربيت معلم
 -8سير تاريخي برنامه هاي درسي ،تربيتي و آموزشي مراكز تربيت معلم
 -9چگونگي جذب ،تامين ،نگهداشت و ارتقاي معلمان
 -10روش هاي تربيت و توانمندسازي معلمان
 -11نظارت و ارزشيابي دانشجو معلمان در دوران تحصيل
 -12آينده پژوهي در نظام تربيت معلم(نگاهي به فرداي تربيت معلم – تربيت معلم در جهان امروز)
 -13عوامل محيطي موثر در تربيت معلم ايران(با نگاهي به شرايط سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي)
مالك هاي تدوين مقاله:
 مقاالت با نگاه تاريخي تنظيم شوند.
 عنوان مقاله با هدف ها و محورهاي همايش مرتبط باشد.
 مقاله در قالب مقاالت علمي -پژوهشي ،توصيفي –تحليلي يا تجارب زيسته تهيه شود و از انسجام الزم برخوردار باشد .هدف از
نوشتن مقاله مشخص باشد ،داراي پرسش يا پرسش هاي روشن باشد ،از استدالل و تحليل برخوردار باشد ،داراي نتيجه گيري
باشد ،به پيشنهادهايي منجر شود و در صورت استفاده از منابع ،ارجاعات به درستي ذكر شده باشند).
 اصل مقاله حداكثر در  20صفحه (A4حداقل 3000و حداكثر 6500كلمه) تهيه شود.
 مقاله در محيط  ،Wordبا قلم  B Nazaninو فونت  14تايپ شده باشد.
 اطالعات مربوط به نويسنده(نويسندگان) مقاله شامل نام و نام خانوادگي ،مدرك تحصيلي ،رشته تحصيلي ،مرتبه علمي ،نشاني
محل كار يا منزل ،شماره تماس ،نمابر و پست الكترونيك به همراه مقاله ارسال شود.
تاريخ هاي مهم:





مهلت ارسال اصل مقاله به دبيرخانه همايش :تا 97/11/25
اعالم نتيجه بررسي مقاالت :تا 97/11/30
آماده سازي و چاپ كتاب حاوي اصل مقاالت :تا 97/12/5
آماده سازي و چاپ كتاب راهكارهاي عملياتي و اجرايي استخراج شده از مقاالت و مباحث مطرح شده در سخنرانيهاي
علمي و پنل هاي ارائه مقاالت  :فروردين 1398
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ساير موارد:

 همايش داراي اعتبار و مجوز  ISCاز پايگاه استنادي علوم جهان اسالم مي باشد.





تامين هزينه هاي رفت و آمد و اقامت نويسندگان مقالههاي پذيرفته شده كه در روز همايش ارائه خواهند شد ،به عهده
دانشگاه فرهنگيان خواهد بود.
مقاالت ارائه شده در اين همايش نبايد پيش از اين در ساير نشريات و همايشها چاپ يا ارائه شده باشند.
مقاالت پذيرفته شده به صورت ارائه شفاهي ،چاپ و پوستر در كتاب حاوي مجموعه مقاالت همايش منتشر خواهد شد و
مقاالت برگزيده در روز همايش ارائه خواهند شد.
نشاني دبيرخانه همايش :پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  :تهران -خيابان سپهبد قرني -نرسيده به پل كريم خان زند-
نبش كوچه شهيد باقري قصرالدشتي -پالك  -181سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي -طبقه ششم -تلفن 88843270
فكس88310794 -

 نشاني ايميل دبيرخانه همايشT.T.Conf@rie.ir :
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