اطالعات مربوط به فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی
(اهداف ،موضوع و شرایط پذیرش مقالهها)
هدف نشريه :

هدف از انتشار این فصلنامه ،ارائه یافتههای پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی – پژوهشی آموزش و پرورش،
تبادلنظر میان اندیشمندان ،متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامههای علمی و دستاوردهای پژوهشی
در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.
موضوع مقالهها :

 .١نتایج پژوهش در فلسفه ،اهداف ،مبانی ،اصول ،محتوا ،برنامهها و روشهای آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی
ایران و سایر کشورهای جهان؛
 .٢مبانی نظری و اصول علمی و یافتههای دانش روانشناسی تربیتی به منظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی،
روشهای تدریس و تربیت و ارزشیابی از طرحها ،برنامهها ،روشها و آموختههای دانشآموزان؛
 .٣نتایج پژوهش در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش؛
 .٤نتایج مطالعات تطبیقی به منظور دستیابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوریهای آموزشی ،تربیتی و پژوهشی در ابعاد
گوناگون آموزش و پرورش؛
 .٥روشهای علمی برنامهریزی آموزشی ،درسی و تربیتی؛
 .٦نظریهها و رویکردهای نو در طراحی برنامههای درسی ؛
 .٧بررسی کاربرد انواع فناوری در آموزش و پرورش؛
 .٨اصالحات کیفی در آموزش و پرورش؛
 .٩جهانیسازی و آثار آن در آموزش و پرورش؛
 .١٠مشارکت در تولید مواد آموزشی؛
 .١١پژوهش در کالس درس و دانشآموز پژوهنده؛
 .١٢آیندهپژوهی در آموزش و پرورش؛
 .١٣چگونگی کاربست یافتههای پژوهشی؛
 .١٤روشهای پژوهش در مدرسه؛
 .١٥مطالعهء روشهای به کارگیری فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش؛
 .١٦خالقیت در آموزش و پرورش؛
 .١٧پژوهشهای کیفی در آموزش و پرورش؛
 .١٨مطالعه در زمینه بهبود روشهای مدرسهداری.

شرايط پذيرش مقاله :

 .١در چارچوب موضوعهای اعالم شده باشد.
 .٢حاوی مطالب نو در زمینه نوآوریهای آموزشی باشد.
 .٣بر اساس مطالعات و پژوهشهای مبتنی بر روشهای علمی تدوین شده باشد.
 .٤با اصول اخالقی ،دینی ،اعتقادی ،ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد.
 .٥روان ،رسا ،دور از ابهام و پیچیدگی باشد.
 .٦در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.
 .٧حداکثر  20تا  25صفحه  A4باشد.
 .٨یک نسخه همراه با لوح فشرده یا دیسکت در فضای  wordبا قلم لوتوس ارسال شود.
 .٩چکیده مقاله به زبان فارسی و انگلیسی در حداکثر  250کلمه همراه مقاله ارسال شود.
 .10اطالعات م ربوط به منابع در پایا ن مقاله ،به ت رتیب الفبایی ،با ذکر نام خان وادگی و نام ن ویسنده ،سال انتشار ،عن وان منبع ،نام مترجم
منبع (در صورتی که ترجمه فارسی آن چاپ شده است) ،محل انتشار و نام ناشر به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی تنظیم شود.
در متن مقاله ،نام خان وادگی ن ویسنده و سال انتشار کتابها و منابع مورد استفاده داخل پ رانتز ذکرشود .در صورتی كه مطلبی از ن ویسنده
یا محققی نقل شده است ،شماره صفحه اثر وی نیز ذکر شود.
 .11در مقاالت برگرفته از پایاننامه ،ذکر پایاننامه ،نام دانشگاه و نام استاد راهنما الزامی است.
 .12اسامی افراد و واژهها و اصطالحات خارجی که در متن مقاله آمدهاست ،با اعدادی که در باالی کلمات نوشته میشود (اعداد
توک) ،شمارهگذاری و با حروف التین در زیرنویس صفحات درج شود.
 .13در صورتی که مقاله حاوی بخشهای ترجمهای است ،مقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی فرستاده شود.
 .14هئیت علمی فصلنامه در پذیرش ،رد و اصالح مقالهها آزاد است.
 .15مقالههای رسیده مسترد نمیشود.
 .16مسؤولیت دیدگاهها و نظریههای ارائه شده به عهده نویسندگان مقالههاست.
 .17نقل مندرجات فصلنامه با ذکر منبع آزاد است.
 .18اطالعاتی مربوط به مؤلف یا مترجم شامل :نام ،نام خانوادگی ،میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی ،درجه علمی ،آخرین سمت،
آدرس محل کار یا منزل ،تلفن تماس ،نمابر و پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود.
 .19نمودارها ،شکلها و جداول تا حد امکان به صورت آماده چاپ ارائه شود .مندرجات آنها روشن و شمارهگذاری شدهباشد.
عنوان نمودارها ،شکلها و جدولها به صورت تخصصی نوشته شود.
 .20ساختار مقاله از روش علمی شناخته شدهای پیروی نموده و دارای چکیده (فارسی  -التین) ،مقدمه ،روش پژوهش،
نتیجهگیری ،و منابع باشد و روش پژوهش شامل :مسئله پژوهش ،اهداف پژوهش ،پیشینه پژوهش ،و سؤاالت و فرضیه
پژوهش ،جامعه و نمونه آماری و آزمونهای آماری باشد.
*چون حداکثر مهلت پاسخ فصلنامه به صاحبان مقالهها  ٦ماه است ،لذا ن ویسندگان محترم مقاالت پیش از سپری شدن این مدت
نباید مقالۀ خود را به سایر نش ریات ارائه نمایند .بدیهی است پس از سپری شدن زمان م یت وانند نسبت به ارسال مقاله به نش ریات
دیگر اقدام و نتیجه را به دفتر فصلنامه اعالم نمایند.

