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 باسمه تعالي 

 (28873کنزالعمال، حدیث  -رسول اکرم )صلي اهلل علیه و آهل و سلم–معلماً  تانما بعث 

   ايپمبر اکرم )ص(-مشد     ربانگيخته    آموزگار  من      هماان

 

 

  :مقالهفراخوان 

 بزرگداشت يكصدمين سال تربيت معلم در ايران  ملی همايش

 روز، فرداديروز، ام  :  تربيت معلم ايران

 مقدمه

ويژه به  توجه ضمنشكوفايي وگشودن درهاي پيشرفت، مت ،، و رسيدن به تعاليدست معلمان آن در جامعه ايكليد توسعه و تحول هر 

ا ببتدايي كشور اتربيت معلم مدارس موسسه قارن با يكصدمين سال تاسيس نخستين م جاريسال  آنان است.حياتي جايگاه و نقش 

هاي دتهو مجاها تالشنكوداشت ، ايرانگراميداشت يكصدمين سال تربيت معلم به سبك جديد در .ي است ين مركزعنوان دارالمعلم

 ند.اانش سائيده دعلم و  آسماننهاده و سر به ايران زمين است كه دل در گرو اعتالي فرهنگ و ادب  يانديشسترگ مردان و زنان 

اسبت ارد به منددر نظر  كشورعالي  پژوهشي و آموزش و مراكز آموزش و پرورش همراهي پژوهشگاه مطالعات ادانشگاه فرهنگيان ب

رديس پدر  سالميارهبر معظم انقالب  رهنمودهاياز  الهامو با هنگ دوستان اين آب و خاك بزرگداشت صد سال تالش و پشتكار فر

در  فردا ، ، امروزوزدير :ايرانتربيت معلم نوان با عملي ، نسبت به برگزاري همايش 1397سال دانشگاه فرهنگيان در طليعه به نسي

نمايد.  اقدام و در چارچوب برنامه هاي ستاد گراميداشت يكصدمين سال تربيت معلم در ايران، 1398ماه سال رديبهشت ا

اد نه هاي ايجيزم ،ص كشورشرايط خابه توجه  تا با برنامه ريزان نظام تربيت معلم قرار گيردفراروي دستاوردهاي اين همايش مي تواند 

 نمايند.فراهم را تحول در نظام آموزش و پرورش 

 اهداف همايش

و بهبود  نظور اصالحمو ارائه راهكارهايي به  صد سال تربيت معلم در ايران  تجاربواكاوي ، شناخت و مستند سازي  هدف غايي:

  وضعيت آن

 اهداف جزيي:

 هاي آنگفتمان سازي درباره تربيت معلم و چالش 

 تكويني تربيت معلم ايران  سير الگوهاي تحول و و شناخت واكاوي 

  بناييمتربيت معلم درايران در چارچوب سند تحول، اسناد فرادستي و  نهادشناسايي رسالت ها و ماموريت هاي 

  علممتربيت  يبرنامه ها و ساختار، منابع انساني، منابع مادي و مالي، قوانين، مقرراتواكاوي سير تحولي 

  شته...( بر تربيت معلم در طول يكصد سال گذاقتصادي، ،عوامل اثرگذار)سياسي، اجتماعي، فرهنگيشناسايي 
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 :و موضوعات همايش  محور ها

 

 در ايران فلسفه تربيت معلمسير تحولي  -1

، ريراي عشايعالي، دانشسدانشسراي  دانشسراي مقدماتي،دارالمعلمين، دارالمعلمات، )معلم سير تاريخي ساختار تربيت -2

 دانشگاه فرهنگيان(و  مراكز تربيت معلم دانشسراي روستايي،

 (مراكز تربيت معلممديران  و اعضاي هيات علمي ،منابع انساني)مدرسانسطح صالحيت هاي  -3

 مراكز تربيت معلم منابع ماليچگونگي تامين و مديريت  -4

 مراكز تربيت معلم فضا و تجهيزاتوضعيت  -5

 مراكز تربيت معلم يدستورالعمل ها و قوانين و مقررات،آيين نامه ها -6

  در مراكز تربيت معلم مديريت و راهبري -7

 مراكز تربيت معلم آموزشي و ،تربيتي درسي هاي برنامه تاريخي سير -8

   نگهداشت و ارتقاي معلمان ،تامين، چگونگي جذب -9

   معلمان روش هاي تربيت و توانمندسازي -10

 يلدانشجو معلمان در دوران تحص ارزشيابينظارت و  -11

 تربيت معلم در جهان امروز( –تربيت معلم)نگاهي به فرداي تربيت معلم پژوهي در نظام آينده  -12

 (، اقتصاديفرهنگي ،عوامل محيطي موثر در تربيت معلم ايران)با نگاهي به شرايط سياسي، اجتماعي -13

 

 :سياستگذاري شوراي اعضاي

 :آقايان

 خنيفر حسين دكتر 

 فرهادكريمي دكتر 

 نيا باقرطاهري علي دكتر 

 اسماعيلي تاجيك دكتر 

 موسوي محسن دكترسيد 

 صافي احمد استاد 

 :همايش برگزاري در كنندگان مشاركت

 فرهنگيان دانشگاه

 پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

 خوارزمي دانشگاه

 پرورش و آموزش عالي شوراي

 ايران تاريخ علمي انجمن

 

 

 

 

 



3 
 

 :مالك هاي تدوين مقاله
 

 .مقاالت با نگاه تاريخي تنظيم شوند 

  مرتبط باشدو محورهاي همايش عنوان مقاله با هدف ها. 

 ز اهدف . داشرخوردار ببتجارب زيسته تهيه شود و از انسجام الزم يا  تحليلي–توصيفي پژوهشي،  -مقاله در قالب مقاالت علمي

تيجه گيري راي ندا ز استدالل و تحليل برخوردار باشد،ا اراي پرسش يا پرسش هاي روشن باشد،د ،مشخص باشد نوشتن مقاله

 .ذكر شده باشند(در صورت استفاده از منابع، ارجاعات به درستي  و ه پيشنهادهايي منجر شودب ،باشد

  صفحه  20مقاله حداكثر در اصلA4 تهيه شودكلمه(  6500و حداكثر3000)حداقل. 

  مقاله در محيطWord، قلم  باB Nazanin  شده باشد.تايپ  14فونت و 

 ي علمي، نشان مرتبه ،، رشته تحصيليمدرك تحصيلي، شامل نام و نام خانوادگي هاطالعات مربوط به نويسنده)نويسندگان( مقال

 تماس، نمابر و پست الكترونيك به همراه مقاله ارسال شود.شماره  ، محل كار يا منزل

 :تاريخ هاي مهم

  نصير خواجه االرت ، صداوسيما المللي بين هاي همايش مركز ،1398 ماه ارديبهشت 14 و13و مكان برگزاري همايش : زمان 

  20/1/1398  : تابه دبيرخانه همايش ارسال اصل مقالهمهلت 

 30/1/1398تا  :اعالم نتيجه بررسي مقاالت 

 5/2/98حاوي اصل مقاالت: تا  آماده سازي و چاپ كتاب 

  هاي خنرانيسالت و مباحث مطرح شده در راج شده از مقااستخهاي عملياتي و اجرايي راهكارآماده سازي و چاپ كتاب

  1398 خرداد : مقاالتعلمي و پنل هاي ارائه 

 

 

 ساير موارد:

  مجوز اعتبار و همايش دارايISC مي باشد. دي علوم جهان اسالماز پايگاه استنا 

 ه عهده ب ،د شدنخواهي پذيرفته شده كه در روز همايش ارائه هامقاله نويسندگانرفت و آمد و اقامت  تامين هزينه هاي

 دانشگاه فرهنگيان خواهد بود.

  د.نشها چاپ يا ارائه شده بااين در ساير نشريات و همايش يش ازپدر اين همايش نبايد مقاالت ارائه شده 

  واهد شد وخمقاالت همايش منتشر مجموعه  در كتاب حاوي به صورت ارائه شفاهي، چاپ و پوسترمقاالت پذيرفته شده 

 د شد.نمقاالت برگزيده در روز همايش ارائه خواه

  :دزن انخل كريم نرسيده به پ -خيابان سپهبد قرني -: تهران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشنشاني دبيرخانه همايش- 

 88843270تلفن  -ششم طبقه -مان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيساز -181پالك  -باقري قصرالدشتيشهيد نبش كوچه 

 88310794 -فكس

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