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ماهنامه ي آموزشي، تحليلي  و اطالع رساني
 براي آموزگاران، دبيران، دانشجويان تربيت معلم، مديران مدارس

وکارشناسان تکنولوژی آموزشی

وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهريزيآموزشي
5دفترانتشاراتكمكآموزشي

یادداشتسردبیر
دكتر محمدرضا سنگري

برنامهریزیآموزشی,درسی
ومدیریتکالسدرس

سارا ايزدپناه
نرگس عصار زادگان
سولماز نور آبادي

فناوریآموزشیاطالعاتوارتباطات

دكتر محمدرضا افضل نيا

اكبر قاسم زاده

سيدعباس رضوي

پژوهشونوآوریهایآموزشی

احمد شريفان
دكتر فرخ لقا رئيس دانا
دكتر منيژه مشيري تفرشي
سوسن بالغي زاده
رفيده رضوي

آموزشحرفهیمعلمی

علي پورعليرضا توتكله
دكتر  علي اكبر شعاري نژاد
اطالعرسانی

دكتر حسين داودي
ائلدار محمدزاده صديق

محسن وزيري ثاني

زهرا كرمي

گامهایامیدبخش

فاطمه شهزادي
حسين اكبرزاده مقدم
محمد مهدي سلطان بيگي
ماوخوانندگان

مريم هاشمي
چاشنیـسرگرمیآموزشی

زهرا آرامون
مهندس مجتبي احمدي
ح. ياور تبار

بیستودومبهمن»عبرتگاهتاریخ«

ارتباطبرنامهریزيآموزشيودرسيباتكنولوژيآموزشي
عصردیجیتالوبرنامههايدرسيمهارتمحور

تناسببرنامهيدرسيتلفیقيبادانشآموزراهنمایي
تحصیلي

پویایيیادگیريمجازيوویژگيهايآن
ICTوبرنامهریزيبرايآموزشمهارتهايزندگي
مالحظاتاخالقيدرمحیطهايیادگیريالكترونیكي

توصیفنتایجارزشیابيپیشرفتتحصیلي
بلندخوانيصورتمسئلهدرآزمونریاضي

ویگوتسكيومنطقهيجانبيرشد
کاهشاضطرابازدرسریاضي

شناختفشارزاهايروانيدرمدرسهوشیوههايمقابلهي
دانشآموزانباآنها

نقشمعلمدرهدایتآموزشوپرورشانسانگرایانه
زبانکالميدرتربیت

بیستودومبهمناگرنبود؟
واقعیتهايفراموششدهايازتربیتوفرهنگ

معرفيکتاب:منشورتحولبنیادینآموزشوپرورش
نجومآماتوريایران

وسیلهايبرايایجادخأل
قطبنمابسازیم

القايالكتریكيومغناطیسي

آزمایشگاه،بخشيازفرایندیاددهيویادگیري

دوقورباغه
ازچپبهراست

پرسوجو
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در خور توجه نويسندگان و مترجمان گرامي
مقاله هايي را که براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با موضوع تکنولوژي آموزشي مرتبط و در جاي ديگر چاپ نشده باشند.

منابع مورد استفاده در تأليف را بنويسيد.
مقاله هاي ترجمه ش��ده بايد با متن اصلي هم خواني داش��ته باش��ند و چنان چه مقاله ها را خالصه مي کنيد، اين موضوع را قيد کنيد. در هر حال، متن 

اصلي نيز بايد با متن ترجمه شده ارائه شود.
 مقاله ها يك خط در ميان، بر يك روي کاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شوند.

نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه ها و اصطالحات علمي و فني دقت شود.
محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شکل ها و عکس ها در متن، با عالمتي در حاشيه ي مقاله مشخص شود.

مجله در رد، قبول، ويرايش، تلخيص و اصالح مقاله هاي رس��يده مختار اس��ت و مس��ئوليت پاس��خ گويي به پرس��ش هاي خوانندگان با 
پديدآورنده است.

توليد انبوه وسايل و مواد کمك آموزشي معرفي شده در اين مجله با اجازه کتبي صاحب اثر بالمانع است.


