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 1ينور يعلدکتر 

 

 .قدمت دارد قرنک ي ک بهينزداست که  رانيدر ا يتيثر تربؤات مهم و مياز نشر يکيت يم و تربيتعل پژوهشي علمي و فصلنامه

ران مورد مطالعه قرار يد ايت جديم و تربيخ تعليتار ياگر روز»د يگويمن مجله يا يخيت تاري( درباره اهم5331) اصغر حکمت يعل

 يرسمن شماره ينخست .(995)ص  «ن مرجع خواهد بوديترثقن منبع و مؤيه سالخورده معتبرترين نشريا يهارد، مجموعه دورهيگ

 رالدولهينص وزارت نزما درتوسط وزارت معارف و  يمسش 5991 نيفرورد در «ماتيمجله اصول تعل»به نام  تيم و تربيعلفصلنامه ت

حکمت،  ؛5311ا، يدنيوح) شد منتشرن يت افکار معلميبه هدف هدا به شکل ماهنامه و کانيبه نام پرفسور اپ يت شخصيريبا مد

به  ياهينشرمبادرت به انتشار  يرزا ابوالحسن خان فروغياست ميبه ر ين عاليدارالمعلر شدن يدادر همان زمان شان يالبته ا (.5331

دوره دوم مجله انتشار  .(5311، ييغماي؛ 5331حکمت، ) شوديد که تنها چند شماره از آن منتشر مينمايم« تيفروغ ترب»نام 

انتشار آن هم پس از شش . اما شد آغاز يت فروغيريو با مد 5999ن ياز فرورد« مياصول تعل»ر نام به مجله ييمات با تغياصول تعل

 .(5311ا، يدنيماه متوقف گشت )وح

 .آغاز شدگر يبار دکي «تيترب و ميتعل همجل»با عنوان اصغر حکمت يت عليريبا همت و مد 5311 نيفرورد ازه يانتشار نشر     

ده و توجه به مسائل ين، لزوم نشر اطالعات مفيش عده معلميد، افزايس مدارس جديسأت»د يگويمن مناسبت يدر ا (5311) حکمت

ه در هر شماره در دو بخش منتشر ين نشريا(. 3)ص« کردنديرا الزام م ياهين نشرينود چبودند که وج ي، همه اسباب و علليفن

ن و ياز متخصصيمورد ن يخيو تار يو موضوعات ادب يتيدرباره مسائل ترب يو فن يعلم يهامقالهبخش نخست آن به  که شديم

 يها و آمار و اخبار درباره اسناد رسمنامهن و نظامي، ثبت قوانيو ادار ين اختصاص داشت؛ بخش دوم هم شامل اطالعات رسميمعلم

و در سال  شد منتشرانه يبه صورت ماه 5311ان سال يتا پا هين نشريا(. 5331مرتبط با وزارت فرهنگ بود )حکمت،  يو ادار

مجله  ره چهارمدو انتشار)همان(.  شدانتشار آن متوقف و قرار گرفت  يتوجهير معارف وقت و معاون او مورد بيتوسط وز 5311

دوره پنجم انتشار مجله در . شد آغاز يفلسف نصراللـه تيريمد به 5353گر از سال يساله، بار د 1ک وقفه يت پس از يم و تربيتعل

ر يبدون ذکر نام مد يبعد يهاو شماره يت فلسفيرياول آن با مد افت که پنج شمارهيشماره )پنج جلد( انتشار  59در  5351سال 

به  و يس فرهنگستان در زمان وزارت فروغيسأپس از ت 5351ور يدر شهر(. 5331؛ حکمت، 5311، ييغماي) نددل منتشر شؤمس

 ۀويش به اعتراض در «يادب يمل جنبش»با عنوان  هيدر شماره پنجم از دوره ششم نشر زادهيد حسن تقياز س ياانتشار مقالهدنبال 

ن اتفاق رخ يل شود. خوشبختانه ايانتشار مجله تعط رفتيم آن ميشود که بيشاهنشاه فراهم م يتيموجبات نارضا فرهنگستان کار

م يبا مباشرت مستقو  لؤر مسيبدون ذکر نام مد 5351 سال تا ت آن کناره گرفت و انتشار مجله يرياز مد يفلسف اما نصراهلل ،نداد

در  تيم و تربيانتشار دوره هشتم مجله تعل .(5311، يآذرخش ي؛ رعد5331حکمت، ) دا کرديانطباعات وزارت معارف ادامه پاداره 

 .(5311، ييغماي) منتشر شد يطباطبائ طيمح تيريمد از شماره هفت به بعد باو شماره  59در  5351سال 
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 مجله آموزش و»ز به يت نيم و تربيت به آموزش و پرورش توسط فرهنگستان، عنوان مجله تعليم و تربيتعل يهار واژهييبا تغ    

جلد(  1شماره ) 55و  جلد( 51شماره ) 59 درب يبه ترت 5359و  5351 يهادر سال و دهم مجلهدوره نهم ر نمود. ييتغ« پرورش

بر عهده  صورتگر يلطفعل به بعد را 1و از شماره  ييط طباطبايرا محت مجله يرياز دوره دهم مد 1شماره  که تا انتشار افتيانتشار 

سال  تاو  واگذار شد ييغمايب يبه حب 5393 سال يعنيسال بعد و در  دار بودعهده 5399ال له را تا ست مجيريداشتند. صورتگر مد

ن سال به يافت و از اي انتشارت محسن شاملو يريدر سه شماره به مد 5391ست و دوم مجله در سال ي. دوره بادامه داشت 5391

ب يحبت يريبا مد ست و سوم آنيو دوره ب و پرورشمجله متوقف گشت. انتشار مجدد مجله آموزش  سال انتشار 1بعد به مدت 

ت يريشماره جداگانه با مد 59در  5391 -5391 يهاست و چهارم انتشار مجله در ساليآغاز شد. دوره ب 5391از سال  ييغماي

ار دوره انتش د.يل منتشر گردؤر مسيشماره بدون ذکر نام مد 59ز در ين 5391-5399 يهاو دوره بعد آن در سال ييغمايب يحب

ت يلؤمس يشوق عباسو سپس شد  آغاز ييغماي ت اقباليريبا مد 5339تا  5331ست و ششم مجله از سال يست و پنجم و بيب

کم در سال يو  ي. دوره س(5311 ،ييغماي) بر عهده گرفت 5331تا  5331آن را از سال ام يست و هفتم تا سيب يهاانتشار دوره

 5311دو شماره در سال  ه ويريئت تحرير نظر هيز 5339در سال  در شش شمارهو دوم آن  يسدوره ره جداگانه، در نه شما 5339

 ا منتشر شد. يجو يت مهديريبا مد

شماره نخست آن ر نمود و ييتغ« پرورش و آموزشمه ماهنا» نام به 5315 ماه اسفند از گريکبار ديت يم و تربيعنوان مجله تعل    

 51در  چهارمو  يدوره س 5313در سال  .منتشر شد 5319ن دوره در سال يا يشماره بعد 9و  در اسفند ماهو سوم  يدر دوره س

شماره منتشر  51در ز ين 5311و پنجم در سال  يدوره سمظاهر مصفا بر عهده داشت.  آن را ت انتشاريريکه مد شدشماره منتشر 

 ،ييغماي) م بر عهده داشتنديپورکر يمهدمحمدگر را يمظاهر مصفا و هفت شماره د راسه شماره نخست آن ت يريشد که مد

از دوره چهل و  ن شماره آنيآخر کهي، به طورمنتشر شد وستهيپهر ساله به صورت  5311ماهنامه آموزش و پرورش تا (. 5311

 ماهچند  يبرا زيه نينشرن يانتشار ا 5311در سال  ياسالم يام جمهوربا استقرار نظ افت.ين سال انتشار يدر مهر ماه همهفتم 

 افت. يادامه  5319بهشت يارد تا آغاز شد و 5311از اسفند دوره چهل و هشتم آن در  انتشار ، اما مجدداًمتوقف شد

توسط سازمان پژوهش  «تيترب و ميتعل مهفصلنا» ماهنامه آموزش و پرورش بهاز ر ييگر با تغيکبار دي 5311از سال ه يانتشار نشر   

بهرام و  ياهلل صفو، امانيرياکبر نصيآموزگار، عل محمدحسنفر، نيام يهمچون مرتض يسانبا همت ک يآموزش يزيرو برنامه

و تبادل افکار و  يعلم ييايجاد پويه هدف از انتشار آن اين نشرين شماره اي(. در نخست5311پور، محسن) شد آغاز پورمحسن

 (. 5311ت، يم و تربيت عنوان شده است )فصلنامه تعليباندرکاران امر ترالن و دستؤنظران، مسان معلمان، صاحبيها متجربه

 معتبر نشريات شمار در دانشگاهي محافل در وشد  يکاربرد-ياز مجله علميواجد امت 5319سال ت در يم و تربيفصلنامه تعل    

ات ينشر يسون بررسياز طرف کم يپژوهشيافت درجه علميموفق به در 5311ور يدر شهر .(5311پور، محسن) گرفتر قرا علمي

کشور  يگاه اطالعات علميدر پا5311و از سال  (ISCعلوم جهان اسالم ) يگاه استناديدر پا 5311از سال . کشور شد يعلم

(SID) 5311فر بود که از بهار نيام يت مرتضيم و تربيصلنامه تعلر فيدبرن سينخست .باشدو داراي ضريب تاثير مي شوديم هينما 

واگذار  يبه محمود مهرمحمد يريت سردبيلؤمس 5315تا تابستان  5311ز ييدار بود. از پات را عهدهيلؤن مسيا 5311تا تابستان 

 يريسردب 5311ز يياز پا مجدداٌ. گرفتت را بر عهده يلؤن مسيا 5311تا تابستان  5315ز ييامنش از پايرضا کيشد و سپس عل

  اند.دار بودهت را عهدهيلؤن مسياشان يو تاکنون ابر عهده گرفته  يمهرمحمد محمودصلنامه را ف
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رتبه برتر نشريات تربيتي را به خود  5313در جشنواره مطبوعات کشور رتبه دوم و در سال  5315در سال  فصلنامه تعليم و تربيت

 تقدير حلو جمهور، رئيس تقدير لوح 5319 ماه آباندر  فارابي المللي بين جشنواره دوره چهارمين اختصاص داده است. همچنين در

 .شد اعطاء نشريه به فارابي المللي بين جشنواره يادمان و آيسسکو تقدير لوح يونسکو،

 مختلف يتيعرصه مسائل ترب در پژوهشي هاي يافته و نو هاي انديشه اشاعه هدف با تربيت و تعليم فصلنامهدر حال حاضر،     

ل و مدير داخلي مجله ؤليت سردبير، مدير مسؤدر مس محمود مهرمحمدي، مجيد قدمي و مريم کاظمي به تربيت شود.يمنتشر م

 مراحل بافت و ساختار ؛و فلسفي تربيت نظري مباني: از عبارتند فصلنامه هايهمقال اصلي محورهاي و موضوعاتکنند. فعاليت مي

 کارکنان ساير و معلمين نگهداري و بازآموزي جذب، تربيت، آموزشي؛ و درسي ريزي برنامه ؛خاص هاي گروه آموزش تحصيلي؛

 و اقتصاد پرورش؛ و آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري جهان؛ و ايران در آموزشي هاي نوآوري ارزيابي و نقد پرورش؛ و آموزش

 مديريت، ؛يتربيت هاي حوزه در تطبيقي مطالعات ؛تربيتي پژوهش پرورش؛ و آموزش در مردمي مشارکت پرورش؛ و آموزش ماليه

 براي محدوديتيگونه است که هيچ اينفصلنامه تعليم و تربيت يکي از امتيازات  .پرورش و آموزش قوانين و التتشکي دهي، سازمان

نمايد. از هاي مختلف کمي، کيفي و ترکيبي را منتشر ميهاي با روشمقاله و نمايدشناسي لحاظ نميبه لحاظ روش نويسندگان

در حوزه برنامه  5311 بهارنامه ژهيوافته به ياختصاص نخستين شماره  اشاره کرد.نامه توان به انتشار ويژهامتيازات ديگر نشريه مي

از  يادر گسترهها نامهويژهن يامجله بوده است.  يهانامهژهيگر موضوع ويد يتيحوزه ترب 51عالوه بر آن تاکنون شد.  منتشر يدرس

 تدريس، هايروش آموزشي، ريزي برنامهسي آموزش و پرورش، جامعه شنا آموزش و پرورش تطبيقي،مشتمل بر  يتيموضوعات ترب

 در اطالعات فناوريتربيت معلم، مسائل پژوهش در آموزش و پرورش، مسائل آموزش و پرورش دختران،  ،تحصيلي ارزشيابي

، تاريخ آموزش و هاي اجتماعي و آموزش و پرورشنابرابري، آموزش کيفيت ارتقاي، تالش سال ده ارزيابي و نقد، پرورش و آموزش

مسائل ناظر به گذار دانش آموزان از مدرسه به بازار کار و ، زندگي مدرسهتحول در مديريت آموزش و پرورش، پرورش معاصر ايران، 

ت يرش و انتشار مقاله در سايشتر درباره نحوه پذياطالعات ب. اندمنتشر شده PIRLS و TIMSS بر مبتني پژوهشهايو آموزش عالي 
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