انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

فصلنامۀ پژوهش در نظامهای آموزشی
سال داوزدهم ،ویژهنامه

بهار 9317

اعتبار درجۀ علمی ـ پژوهشی این نشریه ،طبق نامۀ شمارۀ  02221مورخ 0321/3/00
وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری تمدید شد و با اجازۀ نشر شمارۀ 023/3333
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتشار مییابد.
این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( (CSIبه نشانی  www.isc.gov.irو
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( )SCSبه نشانی  www.SID.irنمایه شده است.

فصلنامۀ پژوهش در نظامهای آموزشی
سال دوازدهم ،ویژهنامه ،بهار 9317
صاحبامتیاز :انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
مدیرمسئول و سردبیر :دکتر فریبرز درتاج
جانشین سردبیر :دکتر علی دالور
مدیر داخلی :دکتر افسانه لطفی عظیمی

هیئت تحریریه
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

محل خدمت

9

محمدحسن پرداختچی

استاد

مدیریت آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی

2

کورش پرند

استاد

ریاضی کاربردی

دانشگاه شهید بهشتی

3

محمد توکل

استاد

جامعهشناسی

دانشگاه تهران

4

فریبرز درتاج

استاد

روانشناسی تربیتی

دانشگاه عالمه طباطبائی

5

علی دالور

استاد

روش تحقیق

دانشگاه عالمه طباطبائی
(س)

6

فاطمه کاتب

دانشیار

پژوهش هنر

7

علیرضا کیامنش

استاد

روش تحقیق و ارزشیابی

دانشگاه خوارزمی

1

کامران محمدخانی

دانشیار

مدیریت آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

ویراستار علمی :دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دانشگاه الزهرا

ویراستار ادبی :دکتر فریده محسنی هنجنی

ویراستار انگلیسی :دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
حروفنگار و صفحهآرا :راضیه مردی
نشانی دفتر فصلنامه :تهران ،خیابان کریمخان زند ،نبش خیابان شهید عضدی (آبان شمالی)،
ساختمان دانشگاه عالمه طباطبائی ،طبقۀ دوم ،اتاق 213
تلفن 20132216 :دورنگار20132211 :

پست الکترونیکی info@jiera.ir:وبگاهwww.jiera.ir:
شمارگان 311 :نسخه

قیمت 51111 :ریال

راهنمای نگارش مقاله
 .0مقاله قبالً در هیچیک از نشریههای داخلی به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجله دیگری
ارسال نشده باشد.
 .2مقاله در محورهای موضوعی فصلنامه و برگرفته از یافتههای پژوهشی باشد.
 .3مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود:













عنوان :موجز و متناسب با محتوا ،هدف و یافتههای پژوهش؛
نام نویسنده یا نویسندگان :همراه با مشخصات هویتی ،علمی و حرفهای؛
چکیده فارسی و انگلیسی :حداقل  051و حداکثر  251واژه و در یک پاراگراف ،شامل
هدف ،نمونه ،ابزار ،روش ،یافتهها و نتیجهگیری؛
واژههای کلیدی :حداقل  3و حداکثر  6واژه و به ترتیب حروف الفبا؛
مقدمه :مبانی نظری ،پیشینه پژوهشی ،هدف (ها) ،پرسش (ها) و فرضیه (های) پژوهش
(در صورت لزوم) و بیان مسئله؛
روش :گروه نمونه (حجم ،نمونه ،روش نمونه برداری و ویژگیهای جمعیت شناختی،
مالکهای ورود و خروج شرکتکنندگان (در صورت لزوم) ،ابزار پژوهش با ذکر اعتبار
( )reliabilityو روایی ( )validityو روشهای تحلیل دادهها؛
نتایج :یافتههای آماری ،جدولها و نمودارها بر اساس ضوابط انجمن روانشناسی امریکا
()APA؛
بحث و نتیجهگیری :توجیه و تبیین یافتهها ،ترکیب و پیوند آنها با پیشینه پژوهشی و
توضیح علل احتمالی تناقضها ،بیان محدودیتها و پیشنهادها؛
زیرنویسها :توضیحها و معادلهای التین اصطالحها و اسامی درونمتن در زیر هر
صفحه؛
منابع :بر اساس  APAتنظیم شود؛
حداکثر حجم مقالهها در قطع وزیری ( )3/5*5/3و فاصله خطوط  ،1/1از  21صفحه
بیشتر نباشد و جدولها و نمودارها در همین قطع تنظیم شوند.

 .3مقاله با فونت  B Lotusدر اندازه  03و در نوشتار التین با فونت Times New Roman
در اندازه 02؛
 .5فصلنامه در رد ،اصالح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 .6مسئولیت محتوای علمی مقالهها با نویسنده است.

نحوۀ درخواست اشتراک مجلۀ پژوهش در نظامهای آموزشی
برای اشتراک مجله ،الزم است برگ اشتراک را تکمیل و به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.
شایسته است قبل از تکمیل برگ اشتراک به نکات زیر توجه فرمایید:
 .0نشانی کامل پستی خود را خوانا و با ذکر کد پستی بنویسید؛
 .2وجه اشــتراک را مطابق تعرفۀ زیر به حســاج جاری شــمارۀ  62601336بانک تجارت ایران شــعبۀ
انقالج  -فلسـطین ارسال و اصل رسید بانکی را به همراه برگ اشتراک تکمیلشده به نشانی دفتر مجله
ارسال کنید؛
 .3در صـورت تیییر نشانی و نیاز به کسب اطالعات بیشتر بین ساعت  1الی  05با شمارۀ 20132216
تماس حاصل فرمایید.
تعرفۀ مجله به شرح زیر است:
اشتراک یکساله 211/111:ریال
تکشماره 51111 :ریال
چنانچه مایل به دریافت منظم مجله هسـتید ،لطفاً نسـبت به تکمیل فرم اشـتراک و ارسال بهموقع آن به
دفتر مجله اقدام فرمایید.
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