به نام خدا

فرهنگنامه

پديدآورندگان مجالت رشد
ويراست نخست1397 :
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توانستند بزرگانی را در عرصه نویسندگی ،تصویرگری و
ژورنالیسم به خود جذب کنند و از نعمت همکاری آنها
برخــوردار گردند ،و هم کانون تربیت بســیاری از این
دست شدند؛ کم نیستند مردان و زنانی که فعالیت خود
را با پیک و رشــد آغازیدند و بــه مرور پخته و پختهتر
گشــتند و کمال یافتند .نیز در کنار آنان کم نبودهاند
کارمندان ساده ،نویسندگان متوسط و معلمان دلسوزی
که با این نشــریات کار کردهاند ،زحمت کشیدند و در
تولید و انتشار آنها سهمی داشتهاند.

مقدمه

«پیک» و «رشد» ،در تاریخ و فرهنگ ایران معاصر،
جایگاهی ویژه دارد .هر یــک از این دو ،در زمان خود
آبشخور فکری و تربیتی هزاران کودک ،نوجوان ،جوان
و بزرگســال بوده است؛ به گونهای که یاد و خاطره آن،
همواره در گوشة ذهنشان جای دارد .برای راهاندازی و
تعالی این مجموعه ،همتهای بزرگ ،انگیزههای پاک و
زحمات زیاد مصروف شده است .نشریات پیک ،زاییدة
روزگار خود بود و به همت مرحوم ایرج جهانشــاهی و
یارانش جان گرفت و پس از وقفهای کوتاه ،نشریات رشد
ظهور یافت؛ به همــت امثال محسن چینیفروشان،
مصطفی رحماندوست و بعدها دکتر غالمعلي حداد
عادل و سیدمحسن گلدانساز و دیگران.

ثبت و ضبط یاد و نام این فرهیختگان ،هم پاسخی
اســت به خواست و کنجکاوی آن دسته از اهل فرهنگ
که به این موضوع عالقهمندند ،و هم دستمایهای است
ارزشــمند برای آیندگان که بدینوسیله با گوشهای از
تاریخ فرهنگ معاصر آشنا شوند.

روشکار

برای تهیة ایــن مجموعه ،ابتدا فهرســتی اولیه از
نامهای کســانی که باید تاریخچــه زندگی آنها تهیه
میشد ،فراهم گشــت .سپس چهارچوبی برای انعکاس
اطالعات موردنظر فراهم شد؛ نظیر نام و نامخانوادگی،
ســال و محل تولد ،تحصیــات ،فعالیتهای علمی و
اداری و نحوه آشنایی و همکاری با رشد یا پیک.
برای دســتیابی به این اطالعات ،راههای مختلفی
پیشرو داشتیم .نخست ،موضوع از طریق نامهای اداری،
به اطالع سردبیران و مدیران داخلی رسانده شد .سپس
با تماس با آن دســته از نویسندگان و دستاندرکاران
که در قید حیات هســتند و طرح موضوع ،خواســتار
مطالب موردنظر شــدیم .جستوجو در فضای مجازی،
و یــا البــهالی کتابها و نشــریات ،از دیگــر راههای
گردآوری اطالعات بود .در این راه مشــکالت عدیدهای
بر ســر راه بود؛ عدهای در فرصت مقتضی به درخواست
ما پاســخ گفته و همکاری الزم را از خود نشان دادند،
اما برخی علیرغم پیگیری و یادآوری ،کملطفی کردند.
بهعالوه مطالب گردآوریشده از هر دست ،به بازنگری
و بازنویسی نیاز داشت؛ برخی به زبان متکلم وحده بود

در میان کشــورهای همجوار ،به جز ایران ،کشوری
دیگر را ســراغ نداریم که دهههای متوالی ( 70ســال)
انتشــار چنین مجموعههایی را در کارنامه داشته باشد
و توســط آنها به گســترش کتابخوانی ،توسعه سواد
عمومی ،تربیت نویسنده و ارتقای فرهنگ عمومی یاری
رســانده باشــد .چنانکه پیش از انقالب جایزه جهانی
«گســترش فرهنگی» تنها به نمایندهای از ایران (ایرج
جهانشاهی) تعلق گرفت و پس از انقالب ،این نویسندگان
و گرافیستهای رشد بودند که در جشنوارههای جهانی
درخشــیدند و به بزرگان عرصه ادب و فرهنگ تبدیل
شدند.
داستان چگونگی شکلگیری نشریات پیک و رشد،
داستانی اســت دلانگیز و خواندنی که بخشی از تاریخ
فرهنگ این مرز و بوم اســت و گوشــهای از آن در «از
طلوع پیک تا فروغ رشــد» 1انعکاس یافته است ،اما تا
پیش از این یاد و نام صدها نویسنده ،سردبیر ،گرافیست،
شــاعر ،مدیر داخلی و سایر کســانی که با این نشریات
همکاری داشــتهاند ،تدوین نشده بود .پیک و رشد؛ هم
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و برخی سوم شــخص ،برخی در حجمی بالغ بر  20یا
 30صفحه بــود! و برخی کمتر از یک صفحه و هر یک
فاقد مورد یا مواردی از اطالعات موردنیاز همچون سال
یا محل تولد و یا شــیوه همکاری با نشــریات .بنابراین
مجموعــه پیشرو ،حاصل بازنگری و بازنویســی مکرر
است و چهبسا با کاستیهایی همراه باشد.
تغییــر مناصب و موقعیت عــدهای از همکاران دور
و نزدیک نشــریات ،خود معضل دیگــری بود .مث ً
ال در
تاریخچــه زندگی فــردی او را ســردبیر ،معاون فالن
دســتگاه دولتی و ...معرفــی کرده بودیــم ،اما اکنون
منصب و موقعیت او تغییر کرده بود .و یا فالن نویسنده
در شــرححال خود نوشته بود که  10مقاله چاپی دارد،
اکنون با رجوع ،یادآوری میکرد که تعداد مقاالتش 20
است یا ...،30
در این میان یــک موضوع جدی پیش روی ما قرار
داشت که طرح آن را با خوانندگان ضروری میدانیم:
در این مجموعه ،هم نام بزرگانی چون احمد آرام،
پرویز شهریاری ،عبدالمحمد آیتی دیده میشود و
هم نام افرادی ناشــناخته که نسبت به دستة نخست،
شأن و وزنی یکســان ندارند .یکی چهره ملی و جهانی
است که حاصل عمر پربرکت او ترجمه و تألیف انبوهی
از کتابها و مقاالت ارزشمند و ماندگار است و دیگری
چهرهای عادی که قابل قیاس با ایشان نیست .از طرفی
هر دو دســته با پیک و رشــد همکاری داشــتهاند؛ نه
میشد شرححال دسته نخست را در حجم باال و خارج
از چهارچوب تعریفشده ارائه دهیم و نه میشد از درج
یاد و نام دسته نخست صرفنظر کنیم.
پیشــنهاد طرح تهیه این مجموعه را جعفر ربانی
ارائه داد و تا مدتی خود ،عهدهدار انجام آن شــد ،اما به
دلیل مشغلههای فراوان ،ناچار به خواست خود ایشان،
ارائه کار به مســعود جواديان سپرده شد و با دستیاری
اشرفالسادات کالکی ،کار به سرانجام رسید .بیشک
این مجموعه کاستیهایی دارد که بخشی با یاری اهل
فضل قابل رفع ،و بخشــی به علت رحلت فرهیختگان
ماضــی و عدم هیــچ نوع نوشــته مربوط به ایشــان،
غیرقابلرفع است.
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 éآرام ،احمد (1377ـ  ،1283دفتر انتشارات و تكنولوژي

نوبلوچســتان شــد .در ایام دانشجویی دو
وارد دانشــگاه سیستا 
مقالــه به نامهای« :مصدق در آیینه تاریخ» و «خواجة مقتدر» در
مجالت آن دانشــگاه به چاپ رساند .همکاری در انتشار فصلنامه
ن روزگار ،و عضویت در گروههای آموزشی تاریخ از فعالیتهای
که 
علمی و اجرایی اوست.
از آریایینژاد مقالههایی در مجلههای «رشــد آموزش تاریخ»،
«تاریخپژوهی»« ،کهنروزگار» و «نگرش» منتشر شده است.

آموزشي ،تهران)
 éنويسندة ماهنامة پيك آموزشوپرورش

احمد آرام از معلمان ،مؤلفان و مترجمان اول کشــور بود .از
مدرســة دارالفنون دیپلم گرفت .سپس در رشته حقوق تحصیل
کرد و چند سال نیز در مدرسه طب پزشکی خواند .ولی این رشته
را رها کرد و معلم شد .سالها در مدارس کرج و اصفهان و تهران
تدریس کرد .همچنین در مقام بازرسی عالی و مدیرکل فرهنگ در
چند استان خدمت کرد .آرام از همان سالهای نخست خدمت در
فرهنگ ،به تألیف کتابهای درســی در رشتههای علوم پایه برای
دانشآموزان روی آورد که بیشــتر آنها را با ترجمه از روی منابع
خارجی تهیه میکرد .وی مترجمی برجســته بود و از ســه زبان
فرانسه ،انگلیسی ،عربی ترجمه میکرد و از این طریق دهها کتاب
مفید و ارزنده را به منابع زبان فارســی افزود .احمد آرام با مجالت
پیک همکاری پیوســتهای داشت .از مشاوران مجلة پیک معلم و
خانواده در نیمة دوم دهة چهل بود و خود نیز مقاالت سودمندی
در مجالت پیک مینوشــت یا ترجمه میکرد که از جمله باید به
مجموعه مقاالت او به نام «آموزشوپرورش زنده» (ترجمه) اشاره
کرد که بعدها به صورت کتابی مستقل نیز چاپ شد.

 éآزاد ،ابراهیم ( ،1335نیشابور)
 éسردبیر رشد آموزش فنیوحرفهای و كاردانش
آزاد دارای دیپلم تخصصی مدیریت تغییر از دانشگاه سیدنی،
فوقلیسانس علوم تربیتی با گرایش برنامهریزی آموزشی از دانشگاه
آزاد اسالمی و لیسانس مهندسی برق از دانشگاه مازندران است.
مهنــدس آزاد از ســال  1358تا  1366بهعنــوان هنرآموز
هنرســتان فعالیت کرده و از سال  1366تا  1371وظیفة نظارت،
ارزشــیابی و اجرای آموزشهای فنیوحرفهای را برعهده داشــته
اســت .وی تاکنون اجرای شش پژوهش علمی را در سوابق علمی
خود ثبت کرده است که از آن جمله میتوان به «ارزشیابی محتوای
کتابهای درسی فنیوحرفهای» و «بررسی تأثیر اجرای درسهای
کتابخانهای» اشــاره کرد .نگارش هفت مقاله و حضور در دوازده
کارگاه آموزشی ،بخش دیگری از فعالیتهای علمی مهندس آزاد
محسوب میشوند.
او از سال  83تا  87سردبیر مجله رشد آموزش فنیوحرفهای بود.

 éآرامون ،زهرا ( ،1356تهران)
 éمدیر داخلی رشد تکنولوژی آموزشی
آرامون تحصیالت کارشناسی خود را در رشتة مدیریت بیمه در
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانجنوب و تحصیالت کارشناسی
ارشد را در رشتة علوم ارتباطات اجتماعی در واحد تهرانمرکز به
پایان برده است .وی از ســال  1388بهعنوان مدیر داخلی مجله
رشــد تکنولوژی آموزشی ،به سردبیری دکتر عادل یغما ،منصوب
شــد و همزمان در ســال  1389نیز مدیریت داخلی مجلة رشد
آموزش هنر را پذیرفت.
نیز ← یغما (ناهید) ،نصیرنیا

 éگزارشگر مجالت رشد
سمانه آزاد داراي مدرك كارشناســي روزنامهنگاري است .او
از ســال  1388همكاري خود را با مجالت رشــد در زمينة تهيه
ن پرورش فكري كودكان
گزارش و گفتوگو آغاز كرد .وی با كانو 
و نوجوانان و نيز خبرگزاري ايبنا همكاري دارد.

 éآریایینژاد ،امیر ( ،1346زابل)

 éآزمون ،جواد ( ،1344قم)

 éنویسندة رشد آموزش تاریخ
امیر آریایینژاد دانشآموخته رشته تاریخ از مرکز تربیتمعلم
زاهدان اســت ( )1370وی در مهرماه  1382جهت ادامة تحصیل

 éمدیرداخلی رشد آموزش تربیتبدنی
جواد آزمون دارای فوقلیسانس تربیتبدنی از دانشگاه تهران و
دکترای مدیریت و برنامهریزی تربیتبدنی از دانشگاه تربیتمعلم
اســت .وی مدرس دانشــکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه

 éآزاد ،سمانه ( ،1360تهران)
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حدود  30سال در شهرهای بابل ،بروجرد ،اراک ،خرمآباد و سمنان
تدریس کرد .در ســمنان که بود از سوی ایرج جهانشاهی به دفتر
انتشارات آموزشی دعوت شد تا سردبیری ماهنامه آموزشوپرورش
را بهعهده بگیرد .پذیرفت و به تهران منتقل شد و توانست مجلهای
غنی و سرشار از محتوا و مطالب علمی ،تربیتی ،ادبی و اجتماعی
را طی چندین سال برای فرهنگیان منتشر کند.
آیتی مترجم برجســتة زبان عربی بوده و دهها کتاب معتبر،
از جملــه تاریــخ ابنخلدون (العبر) را در ده مجلــد و نیز قرآن و
نهجالبالغه و صحیفه ســجادیه را ترجمه کرد .وی عضو پیوسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.
نیز ← جهانشاهی

شهید رجایی است.
دکتر آزمون از ســال ( )73به عضویت هیئت تحریریة رشــد
تربیتبدنی درآمد و طی ســالهای  73تا  88نیز مدیریت داخلی
مجله را عهدهدار بود.
 éآقاپورمقدم ،س ّیدرضا ( ،1312بندرانزلی)

 éسردبیر رشد آموزش شیمی
آقاپورمقدم ،دانشآموخته رشــته شــیمی در دانشکده علوم
دانشــگاه تهران است .نخست در رضوانشــهر از توابع گیالن به
تدریس در مدارس پرداخت و چون اهل تحقیق و اهل قلم بود در
ســالهای  1347و  ،1351دوبار از سوی وزارت آموزشوپرورش
بهعنوان معلم نمونه انتخاب و معرفی شــد .آقاپورمقدم بعد از 14
ســال خدمت در گیالن ،به تهران رفــت و به تدریس و مدیریت
پرداخت و چندی مدیریت دبیرســتان محمدعلی فروغی (مقداد
بعــدی) را بهعهده داشــت .او در تهران با شــادروان دکتر پرویز
ناتلخانلــری نیز همکاری میکرد و زیــر نظر او در بنیاد فرهنگ
ایران به واژهگزینی بــرای واژگان علمی خارجی میپرداخت .در
ســال  61به دفتر برنامهریزی و تألیف دعوت شــد و در ســمت
کارشــناس مسئول گروه شیمی به کار پرداخت .از جمله خدمات
وی در آن دفتر سردبیری مجله رشد آموزش شیمی از سال  63تا
 75بود که خودش نیز مقاالتی در آن مینوشت .کارنامة تألیفات
آقاپورمقدم پر برگ و بار اســت .به جز تألیف چند کتاب درســی
ب را نیز تألیف کرده که
شــیمی برای دورة دبیرســتان ،دهها کتا 
موارد ذیل ازجمله آنهاست :فرهنگ مصور شیمی ،فرهنگ مصور
علوم شــیمی ،تعادل در شیمی ،شــیمی دریا ،شیمی آلومینیوم،
دایرئالمعارف شیمیدانان جهان ،پیوند شیمیایی ،ساختار ملکولی.
نیز ← ارشدی

 éابراهیمزاده ،سیدمرتضی ( ،1357سوادکوه مازندران)
 éنویسنده رشد آموزش زیستشناسی
ســیدمرتضی ابراهیمزاده بعــد از گذراندن دوره متوســطه
در زادگاه خود ،در ســال  1380در مقطع کارشناســی در رشته
شیالت از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با کسب رتبه
اول دانشآموختگی فارغالتحصیل شــد و در سال  1382مدرک
کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تربیتمدرس دریافت نمود.
وی عــاوه بر چاپ مقاالت علمی در مجالت مختلف از جمله
رشد آموزش زیستشناسی ،کتابهای درسی دانشگاهی متعددی
نیز تألیف کرده است.
نیز ←
 éابراهیمزاده ،ناهید ( ،1343تهران)
 éمدیر داخلی رشد مشاور مدرسه
ناهید ابراهیمزاده فارغالتحصیل کارشناســی رشــتة مشاوره
است و سابقة همکاری با گروههای آموزشی و دفتر مشاورة وزارت
آموزشوپــرروش و  ...را در کارنامه خویش دارد .خانم ابراهیمزاده
در تألیف چند کتاب در زمینه مشاوره مشارکت داشته است .او از
ســال  1395مدیر داخلی رشد مشاور مدرسه شد و در این مجله
مقاالتی نیز دارد.

 éآیتی ،عبدالمحمد (1392ـ  ،1305بروجرد)
 éسردبیر ماهنامه پيك آموزشوپرورش
عبدالمحمــد آیتی در خانوادهای مذهبی و متدین در بروجرد
بهدنیا آمد در نوجوانی برای تحصیل در حوزه به قم رفت ولی در این
شهر چندان نپایید و با پذیرفتهشدن در دانشکدة معقول و منقول
تهران وارد تحصیالت دانشــگاهی شد و از استادان برجسته زمان
بهرهها برد ( .)1324در تهران همچنین با شــاعران و نویسندگان
و فضاهای نوین شــعر و ادب آشنا شد و آنها را تجربه کرد .آیتی
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 éابراهیمی ،جعفر ( ،1330نمین)

گروه فیزیک دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درســی است .او در
تألیف کتابهای فیزیک دوره دبیرستان مدیریت و همکاری داشته
است .احمدی از سال  1376به عضویت هیئتتحریریه و مدیریت
داخلی مجله رشد آموزش فیزیک منصوب شد.
نیز ← رهبر ،معتمدی

 éنويسنده مجالت دانشآموزي رشد
جعفــر ابراهیمی ،معروف به شــاهد ،در روســتایی از توابع
شهرستان نمین استان اردبیل بهدنیا آمد .تا  10سالگی در زادگاه
خود بود .سپس همراه خانواده به تهران آمد و در این شهر دیپلم
خود را در رشته ریاضی گرفت .وی از کودکی استعداد شعر گفتن
داشت و نخستین شــعر خود را در  13سالگی به تقلید از پروین
اعتصامی سرود.
ابراهیمی در ســال  1360به اســتخدام کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان در آمد و مســئولیت شورای شعر کودکان را
تا زمان بازنشســتگی بهعهده گرفت .سردبیری «مجله آیش» که
در آن آثار ادبی و هنری کودکان و نوجوانان  7تا  17ساله منتشر
میشــد نیز از مســئولیتهای او در کانون بود .ابراهیمی تاکنون
حدود  120جلد کتاب برای کودکان و نوجوانان در زمینه داستان
و شعر نوشته و برای تألیف برخی از این آثار جوایزی دریافت نموده
اســت .آثار متعددی از وی در مجالت رشد دانشآموزی به چاپ
رسیده است.
نیز ← رحماندوست ،شعباننژاد ،قاسمنیا ،کشاورز (ناصر)

 éاحمدیبیرجندی ،احمد (1377ـ ،1301بیرجند)
 éنویسنده رشد آموزش زبان و ادب فارسي
پدرش از روحانیون برجسته بیرجند بود ،هرچند با تحصیالت
جدید و مدارس جدید میانهای نداشــت .احمدی اما با اشــتیاق
بسیار در زادگاه خود درس خواند و در همه سالهای تحصیل رتبه
اول میشــد .پس از دورة اول دبیرســتان به دانشسرای مقدماتی
رفت و معلم شــد ( .)1324پس از آن ،در ضمن معلمی ،در رشته
زبانهای خارجی دانشگاه تهران پذیرفته شد و مدرک کارشناسی
زبان فرانســه گرفت ( . )1328آشنایی او با استادانی چون پرویز
خانلری ،یحیی مهدوی ،مهدی الهیقمشهای ،بدیعالزمان فروزانفر
و ...عالقه او به ادبیات فارســی را تشدید کرد بهطوری که به مرور
زمان از خود چهرة یک معلم ادیب را نشــان داد .احمدی رئیس
دانشسرای مقدماتی بیرجند بود و معلمان بسیاری را تربیت کرد.
مقــاالت و کتابهایــی نیــز نوشــت .مقاالتش بیشــتر در
مجلههای راهنمای کتاب ،سخن ،یغما ،هیرمند (مشهد) ماهنامه
آموزشوپرورش ،مجله دانشــکده ادبیات و علومانســانی دانشگاه
تهران و نشریه دانشکده الهیات مشهد چاپ میشد.
پس از انقالب اسالمی ،احمد احمدی به همکاری با مجله رشد
ادب فارسی دعوت شد که حاصل آن یک مصاحبه بلند و تعدادی
مقاله است که در این مجله چاپ شده است.

 éاحمدسلطانی ،منیره ( ،1331تهران)
 éنویسنده رشد آموزش زبان و ادب فارسی
خانم احمدســلطانی دانشآموخته رشته زبان و ادب فارسی
از دانشســرای عالی و دارای مدرک دکتری این رشته از دانشگاه
آزاد اســامی است .وی در ســال  1347با عبدالحسین فرزاد
ـ مترجم و اســتاد دانشــگاه ـ ازدواج کرد و به اتفاق یکدیگر در
آموزشوپرورش شهرستان لنگرود به خدمت پرداختند.
خانم احمدســلطانی از اوایل دهه هفتاد به همکاری با مجله
رشد زبان و ادب فارسی پرداخت و تاکنون مقاالت بسیاری در این
مجله از وی چاپ شده است.
دســتور گشتاری برمبنای زبانشناســی و معناشناسی و نیز
ترجمه فرهنگ فولکلور جهان (در  2مجلد) از تألیفات اوست.
نیز ← فرزاد ،هادی

 éاحمدی ،روحاهلل ( ،1368تهران)
 éعضو هیئت تحریریة رشد نوجوان و جوان
روحاهلل احمدي دانشآموختة رشتة مهندسي فناوري اطالعات
اســت و با شبكههاي مختلف راديوهای داخلي همكاري دارد .وی
نويســنده و عضو تحريريه ماهنامه روانشناسي «سپيده دانايي»
اســت .و از  1393نیز همكاري خود را با نشريات رشد آغاز كرد.
نخســت در بخش شعر رشــد جوان وارد شــد و سپس مسئول
صفحات طنز رشد جوان و نوجوان شد .احمدي در اولين جشنواره
ملي شــعر نياوران در بخش طنز ( )1314و چهارمين جشــنواره

 éاحمدی ،احمد (شهرری)1347 ،
 éمدیرداخلی رشد آموزش فیزیک
احمد احمدی دانشآموخته رشته فیزیک و کارشناس مسئول
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بود و در شــاخة شیمی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
نیز عضویت داشت.
تألیف بخش شــیمی ،در فرهنگ فارســی «سخن» ،ترجمة
کتــاب « ،»Chemistryنوشــتة جی.جونز (هــر دو زیر چاپ) و

فرهنگــي «كارگر ايراني» در بخش طنز ( )1393برگزار و معرفی
شده است.
 éاحمدی ،علیاصغر (تهران)1334 ،

همکاری در تألیف کتابهای شیمی دورة متوسطه و علوم تجربی
دورة ابتدایی ،بخشــی دیگر از کوششهای دکتر ارشدی در حوزة
علم شیمی است.
دکتر ارشدی از سال  1375به سردبیری رشد آموزش شیمی
منصوب شــد و تا امروز این مسئولیت را ادامه میدهد .همسر او
خانم مهدی ه ساالرکیا نیز مدیریت داخلی مجله را برعهده دارد.
مصیبیان ،ساالرکیا
نیز ← آقاپور مقدمّ ،

 éسردبیر رشد مشاور مدرسه
علیاصغر احمدی لیسانس روانشناسی را از دانشگاه تهران و
فوقلیسانس و دکتری این رشته را از دانشگاه تربیتمدرس گرفته
و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران است .او عالوه
بر تألیف بیش از  30عنوان کتاب در حوزة روانشناســی و علوم
تربیتی ،تألیف چندین عنوان کتاب را با مشارکت سایر مؤلفین نیز
برعهده داشته است .دکتر احمدی سالها کارشناس مسئول گروه
روانشناسی سازمان پژوهش و از نویسندگان مجالت رشد معلم،
رشد نوجوان و جوان بوده و از سال  1392نیز سردبیری فصلنامه
رشد مشاور مدرسه را برعهده گرفته است.

 éاسکندری ،حسین ( ،1340تهران)
 éسردبیر رشد مشاور مدرسه
حسین اسکندری متولد تهران و دارای دکترای روانشناسی
از دانشگاه عالمهطباطبایی است .وی عضو هیئتعلمی دانشکده
روانشناســی و علــوم تربیتی دانشــگاه تهران اســت و تاکنون
سمتهایی را نیز عهدهدار بوده است .دکتر اسکندری به مدت دو
سال ( 86ـ  )1385سردبیر مجله رشد مشاور مدرسه بوده است.

 éارجمند ،جمشید (تهران1395 ،ـ )1318
 éنويسنده مجالت پيك
ارجمند دانشآموخته رشته حقوق و نیز رشته مدیریت اداری
بود .در جوانی وارد فعالیتهای سیاســی شد و به زندان نیز افتاد.
ســرانجام به فعالیتهای علمی و فرهنگی و سینمایی روی آورد.
او در ســال « 1345مجمع منتقدان فیلم» را بنیان گذاشت و در
همین ســال بهعنوان عضو هیئت داوران منتقدان ســینمایی در
جشنواره فیلم کودک و نوجوان انتخاب شد .ارجمند دارای بیش از
 20عنوان تألیف و ترجمه بود .بیش از صد کتاب را ویرایش کرد و
چهرة برجستهای در نقد فیلم و سینما به شمار میرفت.
آثاری از او در مجالت پیک به چاپ رسیده است.

 éاسالمی ،اعظم (محالت)1350 ،
 éمدیر داخلی رشد دانشآموز
اعظم اسالمی از سال  1370تا  74مربی مهدکودک بود سپس
بهعنوان دستیار اجرایی با رشد دانشآموز کار خود را آغاز کرد و از
ســال  1380مدیریت داخلی رشد دانشآموز را برعهده گرفت که
تاکنون ادامه دارد .اسالمی عالوه بر چاپ حدود  50مقاله آموزشی
در رشــد دانشآموز و نوجوان برنده رشته گفتوگو در جشنواره
مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ( )1390است.

 éارشدی ،نعمتاهلل ( ،1346شیراز)
 éسردبیر رشد آموزش شیمی
نعمتاهلل ارشــدی فارغالتحصیل دورة دکترای شیمی آلی از
دانشــگاه تهران و در حال حاضر ( )1397اســتاد دانشگاه زنجان
است.
دکتر ارشدی در ســالهای دهه  70و  80کارشناس مسئول
گروه شــیمی دفتر برنامهریــزی و تألیف کتابهای درســی در
«سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» وزارت آموزشوپرورش

 éاسالمی ،زهرا (تهران)1357 ،
 éمدیر داخلی رشد نوآموز
زهرا اســامی دارای لیســانس روزنامهنگاری است و فعالیت
شغلی خود را از ســال  1379در انتشارات محراب قلم آغاز کرد.
پس از ســال  1382در واحد تولید دفتر انتشارات کمکآموزشی
مشغول به کار شد و ســرانجام در سال  1389مدیر داخلی رشد
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نوآموز شد.
نگارش مقــاالت و مطالــب گوناگون و نیز تهیــه گزارش و
گفتوگو از جمله فعالیتهای وی بوده است.

درجه دكتري در رشــته تاريخ شــد و به پيشنهاد دانشگاه تهران
و موافقت وزارت آموزشوپرورش به دانشــگاه تهران انتقال يافت
و براي تدريس تاريخ به گروه آموزشــي اين رشــته معرفي شد و
تا زمان بازنشستگي در اين ســمت بود .دكتر اشراقي از استادان
فعال رشته تاريخ بود و مقاالت و كتابهاي متعددي نوشت .وي با
مجالت پيك نيز همكاري داشت و مطالبي از وي در پيك معلم و
خانواده به چاپ رسيده است.

 éاسالمی ،فرزانه (تهران)1350 ،
 éمدیر داخلی رشد مشاور مدرسه
فرزانــه اســامی دانشآموختــة دورة کارشناســی کودکان
استثنایی از دانشگاه آزاد اسالمی ( )1376و کارشناس ارشد همین
رشــته از همان دانشگاه است ( .)1379او تدریس در دانشگاه آزاد
اســامی و برگزاری کارگاههای آموزشی و نیز سخنرانی در چند
همایش را در کارنامه خود دارد .اسالمی از  1387تا  1392مدیر
داخلی رشد مشاور مدرسه بود.

 éاصالنی ،محمدرضا ( ،1322رشت)
 éداستاننويس مجالت رشد دانشآموزي
ي فارغالتحصيل رشــته هنر و نقاشــي از
محمدرضــا اصالن 
دانشــكده هنرهاي تزييني است .وي در زمينههاي شعر ،داستان،
كارگرداني و مستندسازي تجربيات زيادي دارد.
فيلمنامــة «باغ ســنگي» او كه با مشــاركت پرويز كيمياوي
نگاشته و به فیلم تبدیل شد ،جايزة خرس نقرهاي جشنواره برلين
را از آن خود كرد .وي با رشد معلم سابقة همكاري دارد.

 éاسماعیلی ،اباذر ( ،1351قم)
 éنویسنده رشد آموزش زیستشناسی
اباذر اسماعیلی دانشآموخته دبیری رشته زیستشناسی ،در
دانشگاه تربیتمعلم تهران (دانشگاه خوارزمی) است و کارشناسی
ارشد خود را در رشتة زیستشناسی جانوری با رتبه ممتاز از همان
دانشگاه گرفته است .وی در مدارس قم تدریس کرده بوده است.
اســماعيلي حدود  10ســال بهعنوان ســرگروه آموزشــي
زيستشناســي اســتان و چند ســال هم بهعنوان عضو شوراي
تحقيقات ناحيه و اســتان انجام وظيفه كرده اســت .وي در طي
اين ســالها ضمن تدريس زيستشناســي ،در پژوهش ،نگارش
مقاله ،تأليف كتاب ،و نيز ابداعات علمي از جمله ساخت تجهيزات
آموزشي فعال بوده اســت .از اسماعيلي مقاالتي در رشد آموزش
زيستشناسي ،اطالعات علمي و ...چاپ شده است.

 éاعتصامی ،محمدمهدی (برازجان)1335 ،
 éسردبیر رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی
وی لیسانس الهیات و معارف اسالمی و نیز فوقلیسانس فلسفه
دارد و دکترای آن را از دانشگاه تهران گرفته است .اعتصامی نخست
دبیر بینش دینی مدارس تهران بود و ســپس به سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشــی انتقال یافت و کارشناس گروه دینی دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درسی شد .اعتصامی عالوه بر مشارکت
و تألیف چندین کتاب درســی دورة متوسطه و تدریس در مراکز
آموزش عالی و اجرای پژوهشهای متعدد از سال  1374به سمت
سردبیر رشد آموزش معارف اسالمی منصوب شد.
تدوین برخی از آثار استاد شهید مطهری از دیگر فعالیتهای
دکتر اعتصامی اســت؛ از جمله تنظیم و تدوین درسهای اسفار
در پنج مجلد و فهرست موضوعی درسهای اسفار در یک مجلد.
نیز ← اکرمی ،حدادعادل ،سادات

 éاشراقی ،احسان (قزوین)1307 ،
 éنویسنده مجالت پيك
احســان اشراقي نخســت در دانشســراي مقدماتي پسران
تحصيل كرد و چون رتبة اول شد اجازه يافت براي ادامة تحصيل
به دانشسراي عالي راه يابد و به تحصيالت خود ادامه دهد .از اين
رو ،در خرداد ماه ســال  ،1328موفق به اخذ ليســانس در رشته
تاريخ و جغرافيا از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شد و در شهريور
سال  1328به استخدام وزارت آموزشوپرورش در آمد و با سمت
دبيري عازم قزوين شــد .اشراقي در سال  1347نيز موفق به اخذ

 éافشارفر ،ناصر ( ،1328تهران)
 éنویسنده رشد آموزش تاریخ
ناصر افشارفر دانشآموختة رشته تاریخ از دانشگاه تربیتمعلم

8

بسياري از او تاكنون در اين مجله به چاپ رسيده است.

( )1352و دارای مدرک کارشناسیارشــد این رشــته است .وی
در دوره دانشــجویی ،درکنارتحصیل ،با نشریات فرهنگی و نیز با
روزنامههــای کیهان و اطالعات همکاری داشــت و بعد از انقالب
نیز به فعالیتهای مطبوعاتی خود به همکاری با کیهان فرهنگی
و مجله ســروش ادامه داد .افشارفر که دبیر دبیرستانهای تهران
بود در ســال  1371به ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
منتقل شد و دو سال بعد به روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش
انتقال یافت و در تأســیس و انتشار ماهنامة «نگاه به رویدادهای
آموزشوپرورش» همکاری کرد .افشارفر از بدو انتشار مجله رشد
تاریخ با آن همکاری نزدیک داشت که حاصل آن نگارش تعدادی
مقاله و همکاری در انجام چند گفتوگو است .او بیش از  14عنوان
کتاب در زمینههای تاریخی ،داستانی و ادبی منتشر کرده است.

 éاکبریشِ لدِ ره ،فریدون ( ،1342ساری)
 éعضو تحریریه رشد آموزش زبان و ادب فارسی
فریدون اکبری دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارســی
از دانشگاه شــهید بهشتی است .وی از ســال  1384به سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی منتقل شد و چند سال مدیریت
گروه زبان و ادبیات فارسی را برعهده داشت .عالوه بر مشارکت در
تألیف چندین کتاب درســی و کمکدرسی ،مقاالتی نیز در حوزة
تخصصی خود منتشــر و چند کتاب را نیز تألیف یا تصحیح کرده
است .دکتر اکبری عضو تحریریه رشد آموزش زبان و ادب فارسی
است.
نیز ← سنگری ،داودی ،ذوالفقاری

 éافشارمهاجر ،کامران (زاهدان)1331 ،
 éگرافیست مجالت پیک
افشار مهاجر كه از گرافيستهاي برجسته چند دهة اخير ایران
بهشمار ميرود فارغالتحصيل دبيرستان البرز تهران ،دانشآموختة
دوره ليسانس و سپس فوقليسانس گرافيك از دانشكده هنرهاي
تزييني اســت .در ســال  1382نيز از رســاله دكتراي خود دفاع
كرده و بهعنوان «نخستين دكتر ايراني در پژوهش هنر» شناخته
شده اســت .افشــارمهاجر كارنامهاي پربار در گرافيك ،از جمله
دركتابهاي درســي و مجالت پيك دارد .وي طي سالهاي 55
ـ  1353كار صفحهآرايــي مجالت پيك را انجام ميداد .همكاري
با بنگاه انتشــاراتي فرانكلين تدريس در دانشكدههاي هنري و نيز
هدايت پاياننامههاي متعدد در رشــتههاي هنري و مشارکت در
گرافیک كتابهای درسی از جمله سوابق کاری مهاجر است.

 éاکرمی ،سیدکاظم (همدان)1319 ،
 éسردبیر رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی
ســیدکاظم اکرمی تحصیالت ابتدایی و متوســطه خود را در
زادگاه خــود ،همــدان گذراند و دیپلم خود را در رشــته ادبی از
دبیرســتان دارالفنون در تهران گرفت .پس از آن در دانشسرای
عالی در رشته روانشناسی موفق به اخذ درجه لیسانس شد و دورة
فوقلیسانس خود را نیز در رشته مشاوره به پایان رساند .وی که از
زندانیان سیاسی دورة پهلوی است پس از پیروزی انقالب اسالمی
و تشــکیل خبرگان بهعنوان نماینده مردم همدان به این مجلس
راه یافت و در ســالهای  1357-1359مدیر کل آموزشوپرورش
اســتان همدان بود .اکرمی در ســال  1363در دولت میرحسین
موســوی ،بهعنوان وزیر آموزشوپرورش منصوب شــد و تا سال
 1367در این سمت باقی بود.
او دکترای برنامهریزی درســی خود را از دانشگاه تربیتمعلم
گرفته است.
دکتر اکرمی طی سالهای  1372- 73سردبیری مجله رشد
معارف اسالمی را برعهده داشت.
نیز ← اعتصامی ،حدادعادل

 éافضلنیا ،محمدرضا ( ،1328تهران)
 éعضو تحریریه رشد تکنولوژی آموزشی
محمدرضا افضلنيا دانشآموخته رشته زبان و ادبيات فرانسه،
ادبيات تطبيقي و نيز دكتراي رشته روانشناسي از انگلستان است.
وي مؤســس و مدير نخســتين مركز فراگيري ايران ،وابسته
به صدا و ســيما ـ در مشــهد ( )1358و مؤسس رشته تكنولوژي
آموزشي در  5دانشگاه كشــور است 62( .ـ  )1361و در تأسيس
مجلة رشــد تكنولوژي آموزشي نيز همكاري داشته است .مقاالت
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 éاليكائي آهاري ،الهام (تهران)1361 ،

 éامانیطهرانی ،محمود ( ،1344تهران)

 éمدیر داخلی رشد آموزش پيشدبستاني
الهام اليكايي دانشآموخته رشته فناوري اطالعات است .وي
فعالیت شغلی خود را از ســال  1379در شركت سيماپرداز آغاز
كرد و ســپس در سال  1381با انتشــارات محراب قلم همكاري
كــرد .اليكائــي از ســال  1382در واحد تولید دفتر انتشــارات
کمکآموزشــی مشغول به کار شد .او از سال  1394مدیر داخلی
رشــد پيشدبستاني شــد و البته در كنار مديرداخلي ،هماهنگي
مجالت عمومي و تخصصي را نيز برعهده دارد.

 éعضو تحریریه رشد راهنمایی تحصیلی
امانيطهراني دانشآموخته رشــته فيزيك از دانشــگاه تهران
است و كارشناسي ارشــد برنامهريزي آموزشي را نيز از دانشكده
مديريت و برنامهريزي ( )1379و دكتراي اين رشته را از دانشگاه
خوارزمي ( )1394دريافت كرده است.
اماني از دهه  ،70كارشــناس علوم دفتر برنامهريزي و تأليف
شد و در بازتأليف كتابهاي علوم ابتدايي و راهنمايي نقش فعالي
ايفا كرد .سپس دبير شوراي علمي سازمان پژوهش شد و سرانجام
در سال  1392به سمت مديركل دفتر برنامهريزي و تأليف كتب
درسي انتخاب گردید.
دکتر امانی عضو هیئتتحریریه مجله رشد راهنمایی تحصیلی
در سالهای  1374-76نیز بوده و خود نیز مطالبی در این مجله
نوشته است.

 éالوندی ،حسین (مشهد)1334 ،
 éمدیرداخلی رشد آموزش زیستشناسی

حســين الوندي ليسانسيه زيستشناســي از دانشگاه تهران
( )1358و فوقليسانس برنامهريزي درسي از دانشگاه تربيتمعلم
( )1368اســت .او به مدت  14ســال كارشــناس مسئول گروه
زيستشناسي دفتر برنامهريزي و تأليف كتبدرسي و نيز سالها
معاون دورههاي آموزش عمومي و متوسط همان دفتر بوده است.
وي در تأليف  7عنوان كتاب درسی علوم و زيستشناسي پايههاي
مختلف تحصيلي مشاركت داشته است.
حســين الوندي از ســال  1365تا  1381مدير داخلي رشد
آموزش زيستشناســي بود؛ مجلهاي كه خــود در پايهگذاري و
شكلگيري آن نقش مؤثري داشت.
نیز ← دانشفر ،کرامالدینی ،نوری دلویی

 éعضو هيئت تحريريه مجله رشد آموزش زمینشناسی
خدیجه امانی دارای لیسانس زمینشناسی از دانشگاه اصفهان
و فوقلیسانس زمینشناسی از دانشگاه تهران و دبیر زمینشناسی
اســت .او عضو شــورای برنامهریزی گروه زمینشناسی در دفتر
برنامهریزی و تألیف کتابهای درســی بــوده .در بازنگری برخی
کتابهای درســی علوم و زمینشناسی مشــارکت و نیز با رشد
آموزش زمینشناسی همکاری داشته و عضو هیئتتحریریه بود.

 éالوندی ،عزتاهلل ( ،1353تویسرکان)

 éامامی ،کریم (1382ـ  1309کلکته)

 éعضو تحریریه رشد کودک و نوآموز
عزتاهلل الوندی فارغالتحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه
هنر اســت .او ســابقة همکاری با کانون پــرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،نشــریههای بیــان ،آفتاب یزد ،همشــهری ،انجمن
نویســندگان کودک و نوجوان ،رادیو جــوان و غیره را در کارنامه
دارد .الوندی تاکنــون حدود  20کتاب در زمینه ادبیات کودک و
نوجوان منتشــر کرده و از چندین جشنواره نیز جوایزی دریافت
نموده اســت .او از  1395عضو شورای کارشناسی داستان و شعر
رشد نوآموز و شورای شعر رشد کودک میباشد.

 éنویسنده مجالت پیک
کریم امامی متولد کلکته و بزرگ شده در شیراز بود .در دانشگاه
تهران ادبیات خواند و چون زبان انگلیسیاش قوی بود به مترجمی
روی آورد و در این زمینه مترجم موفقی شد و کتابهای بسیاری
را ترجمه کرد .امامی سرویراستار مؤسسه انتشارات فرانکلین بود
و با مطبوعات نیز همکاری داشــت .با مجالت پیک نیز همکاری
میکرد و مقاالت و ترجمههایی از وی در این مجالت چاپ شــده
است.
نیز ← امامی (گلی) ،دریا بندری.

 éامانیهفشجانی ،خدیجه ( ،1352شهرکرد)
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 éامامی ،گلی ( ،1321تهران)

نويســنده مقاالت و كتابهاي متعددي در رشته رياضي است و
ي انتشارات مدرسه ني ز ،انتشارات كتابهاي
بهعنوان سرگروه رياض 
بسياري را در اين مؤسسه ،از جمله مجموعه «كتابهاي كوچك
رياضي» زير نظر داشــته اســت .برهان از سال  1397بار دیگر به
فصلنامه تبدیل شد.
نیز ← رستمی ،شرقی ،شهریاری ،صدر ،یاسیپور

 éنویسنده مجالت پیک
نام او گلرخ اديب محمدي اســت و به تبع همسرش مرحوم
کریم امامی به گلي امامي معروف است.
گلي امامي داراي ليسانس هنرهاي تزييني از دانشكده هنرهاي
تزييني تهران و ليسانس علوم انساني از كالج گا دارو آمريكا است.
او ويراســتار و عضو هيئت تحريريه مجالت پيك بود .گلي امامي
برندة جايزه بهترين ترجمه ســال براي نوجوانان به خاطر كتاب
«پيپي جوراب بلند» از طرف شوراي كتاب كودك و برندة جايزة
بهترين ترجمه ســال براي نوجوانان بهخاطر كتاب «سرافينا» از
طرف يونسكو است .وی کتابهای دیگری نیز ترجمه کرده است.
نیز  امامی (کریم)

 éامیرینیا ،کوروش ( ،1345تنکابن)
 éعضو هیئتتحریریه رشد آموزش جغرافیا
امیرینیا دانشآموختة رشــته جغرافيا از دانشــگاه خوارزمي
(تربيتمعلم تهران )1369 ،و فوقليســانس جغرافياي انساني از
دانشگاه تهران ( )1372است .او از سال  1376به سازمان پژوهش
ب درسي و سپس
و برنامهريزي آموزشــي پيوست و در تأليف كت 
معاونت این دفتر به كار پرداخت.
اميرينيــا عالوه بــر تدريس در مراكز آمــوزش عالي ،مؤلف
چندين كتاب درسي و كمك درسي بوده است .وي از سال 1384
به عضويت هيئتتحريريه مجله رشد جغرافي در آمد.
نيز ← چوبينه ،شايان

 éامیرابراهیمی ،ترانه (تهران)
 éویراستار مجالت پیک و رشد
ترانــه اميرابراهيمي داراي ليســانس روابــط عمومي و علوم
اجتماعــي و فوقليســانس مديريــت امور فرهنگي از دانشــگاه
تهران( )1367اســت .او براي سالهاي طوالني ويراستار مجالت
پیک و سپس رشــد بود و بهويژه مجله رشد تكنولوژي آموزشي
را ويرايش ميكرد .از جمله آثار داســتاني اوست :اسبابكشي چه
كار مشــكلي است ،بوي كلوچه از توي كوچه ،جورابي براي ناهار،
قصة حضرت داوود(ع) ،قصه حضرت يونس(ع) ،مســابقة ببري و
دمپنبهاي ،قصه دانيــال يونس(ع) .وي مجموعه كتابي نیز به نام
«دايرئالمعارف كوچك من» برای کودکان نوشته است.
نیز ← یغما

 éایزدی ،علیاصغر ( ،1348شیراز)
 éعضو تحریریه رشد مشاور مدرسه
دانشآموختة فوقلیسانس برنامهریزی درسی است و سالها
در شیراز دبیر و مشاور مدرسه بوده است .وی در تألیف چند کتاب
در زمینه مشــاوره مشارکت داشته و نیز در فصلنامهها و نشریات
مرتبط با مشــاوره مقاالتی چاپ کرده است .ایزدی از سال 1392
عضو تحریریه رشد مشاور مدرسه گردیده.

 éامیری ،حمیدرضا ( ،1342تهران)
 éسردبیر رشد ریاضی برهان متوسطه
حميدرضا اميري دانشآموخته رشته رياضي از دانشگاه اراك
است و كارشناس ارشد خود را نيز از دانشگاه آزاد اسالمي دريافت
كرده است با تأسيس فصلنامة رياضي برهان در انتشارات مدرسه
( )1370وي به سردبيري آن منصوب شد و اين مجله را با همكاري
پرويز شهرياري ،محمدهاشم رستمي ،غالمرضا ياسيپور و ديگران
منتشر كرد .با انتقال برهان به حوزة مجالت رشد ،وي همچنان به
ســردبيري اين مجله ،برای دورة دوم متوسطه ادامه داد .فصلنامه
برهان در ســال  1394به ماهنامه تغيير يافت .حميدرضا اميري

 éایبد ،طاهره ( ،1342شیراز)
 éنويسنده مجالت رشد دانشآموزي
طاهره ايبد متولد  1342شــيراز است .وي نويسنده كودك و
نوجوان است و تاكنون حدود  70اثر منتشر نموده است .ايبد عالوه
بر نويسندگي با ناشران (ســروش نوجوان ،شبتاب )... ،نشريات
مختلف و نيــز نهادهايي همچون كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوان ،حوزة هنري ،بنيــاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
همكاري داشته و در چندين جشــنواره ادبي بهعنوان داور ايفاي
نقش كرده است .ايبد در دهه  60با رشد نوآموز همكاري داشته است.
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 éباباجانی وفسی ،علی ( ،1352اراک)

وی از پاییز  1392به عضویت هیئتتحریریه رشد تربیت بدنی
منصوب شد.

 éنويسنده مجالت رشد دانشآموزي
علي باباجاني كارشناسي ادبيات فارسي است .هم شاعر است
و هم نويســنده .وي تاكنون بيش از ن ُه جلد كتاب در زمينههاي
ادبي و تاريخي منتشر كرده است .نيز با نشرياتي همچون سروش
كودكان ،بناب،ســام بچهها ،پوپك و ســنجاقك و رشد نوآموز
سابقة همكاري دارد .باباجاني در جشنوارههايي همچون مطبوعات
كودك و نوجوان ،جشــنواره نهجالبالغه و جشنواره ادبي اصفهان
برگزيده شده است.

 éبازوبندی ،محمدحسن ( ،1350نیشابور)
 éعضو هیئت تحریریة رشد آموزش زمینشناسی
محمدحسن بازوبندي لیسانس خود را در رشتة زمينشناسي
از دانشگاه بيرجند دريافت كرده است ( .)1374وی در سال 1376
در رشــتة كارشناسي ارشد پترولوژي (سنگشناسي) در دانشگاه
تهران پذيرفته شد و همزمان به استخدام آموزشوپرورش تهران
در آمد و به تدريس در دبيرستان مشغول شد .در سال  ،1380پس
از آنكه انتشار مجله رشد زمينشناسي براي  10سال متوقف شده
بود ،محمدحسن بازوبندي و همكاران خواستار انتشار مجدد مجله
ش و برنامهريزي آموزشي شدند و توانستند
از سوي سازمان پژوه 
آن را به سردبيري دكتر مصطفي شهرابي ،بار ديگر منتشر سازند و
بازوبندي خود بهعنوان نويسنده و عضو هيئت تحريريه به همكاري
با مجله ادامه داد.
نیز ← شهرابی ،عابدینی

 éبابلیان ،اسماعیل ( ،1325اصفهان)
 éهیئتتحریریه رشد آموزش ریاضی

دكتر اســماعيل بابليان متولد اصفهان و دانشآموخته رشته
رياضي از دانشسراي عالي است .وي مدرك كارشناسيارشد خود
را از مؤسسه رياضيات ،زير نظر دكتر مصاحب ،دريافت كرد .دکتر
بابليان كه نخست دبير آموزشوپرورش بود پس از دريافت مدرك
كارشناسي ارشد استاديار دانشگاه تربيتمعلم شد و در پي آن به
انگلســتان رفت و ضمن دريافت مجدد مدرك كارشناسي ارشد،
اينبار در رشــته آناليز عددي و محاسبات الكترونيكي ،از دانشگاه
ليورپول ( )1356دكتراي خود را نيز از همان دانشگاه دريافت كرد.
دكتــر بابليان همكاريهاي مســتمر و قابلتوجهي با وزارت
آموزشوپرورش در برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي رياضي
داشته و از ســال  1368نيز در انتشــار مجله رشد رياضي سهم
ارزندهاي ايفا كرده اســت .وي همچنين از اعضاي هيئت تحريريه
مجله علوم دانشــگاه فردوسي مشهد (ســال  )1480و نيز مجله
انجمن رياضي ايران (سال  )1382بوده است.
نيز ← جليلي (ميرزا) ،غيور (حسين) ،مدقالچي

 éباغچهبان ،ثمین (1386ـ  1304تبریز)
 éنویسنده مجالت پيك
ثمين باغچهبان فرزند آموزشــگر بزرگ كــودكان كر و الل،
جبارباغچهبان بود .كودكي خود را در شيراز گذراند و در  7سالگي
با خانوادهاش به تهران آمد .وي در رشــته موسيقي تحصيل كرد.
سپس به تركيه رفت و در آنكارا ،ضمن تحصيل ،با دختري ساكن
تركيه و از تبار ارامنه كه خواننده و پيانيست اهل تركيه بود آشنا
شد و با او ازدواج كرد.
پــس از پايان تحصيل در كنســرواتوار دولتي آنكارا ،ثمين و
همسرش به ايران آمدند و در هنرستان عالي موسيقي (كنسرواتوار
تهران) استخدام شــدند .ثمين آهنگســازي درس ميداد .او در
سالهاي قبل از انقالب با مجالت پيك همكاري داشت و مقاالتي
در زمين ه موسيقي در آنها مينوشت.
باغچهبان دســتي هم در ترجمه و تأليف داشت .در سالهاي
دور داســتانهايي از عزيز نسين و ياشار كمال ،نويسندگان ترك
زبان ،را براي نخستين بار به فارسي برگرداند .در سالهاي بعد هم
كتابي با عنوان «چهرههايي از پدرم» در مورد فعاليتو زندگي پدر
خود ،جبار باغچهبان به چاپ رساند.

 éبابویی ،حسین ( ،1353بهشهر)
 éعضو تحریریه رشد آموزش تربیت بدنی
حســین بابویی لیسانس و فوقلیسانس تربیتبدنی خود را از
دانشگاه تهران گرفته اســت .بابویی دبیر تربیتبدنی منطقه 13
شــهر تهران است و طی سالهای خدمت در بخشهای متعددی
مسئولیت اجرایی داشته که معاونت ،مدیرکلی ،کارشناسی ،داوری
مسابقات و سرپرســتی تیمهای اعزامی دانشآموزان به مسابقات
آسیایی از آن جمله است.
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باعث گردید تصمیم به افزایش مطالعات خویش بگیرد.
بایرامی روستا را در کودکی و جنگ را در جوانی زیسته است.
او اوایل سال  66به خدمت سربازی رفت و تمام دوران خدمتش را
در جبهه دهلران به ســر برده و این شانس را داشت که هم جنگ
را در شدیدترین شکل و هم صلح را درپیچیدهترین وضعیت شاهد
باشد.
بایرامی در سالهای اخیر با نشریات متفاوت کودک و نوجوان،
ازجمله کیهان بچهها و باران همکاری نموده و بهعنوان کارشناس
داستان در واحد ادبیات حوزة هنری فعالیت کرده است.
او همچنین داوری چند جشــنواره و انتخاب کتاب سال را بر
عهده داشته و از جمله نویسندگان خستگیناپذیر و پرکار بهشمار
میرود .انتشــار حدود  30جلد کتاب و دهها مقاله و نقد نشــانگر
فعالیت بیوقفه او در حوزه ادبیات است .ازجمله رمانهای نوجوان
او میتوان به کتابهای «در ییالق»« ،دود پشــت تپه»« ،ســایه
ملخ»« ،سپیدار بلند»« ،مدرسه ما» و «به دنبال صدای او» اشاره
کرد .بایرامی با کتاب کوه مرا صدا زد از قصههای ساواالن ،توانست
جایزه خرس طالیی و جایزه کبرای آبی سوییس و نیز جایزه کتاب
ســال سوییس را در سالهای  1999و  2000میالدی از آن خود
نماید.

مشــهورترين ترجمه ثميــن باغچهبان ترجمــه رمان بلند
«اينجهممد» نوشته ياشار كمال است.
 éباقری ،یونس ( ،1342تهران)
 éمدیر داخلی رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی
یونس باقــری دانشآموختــه برنامهریــزی و دارای مدرک
کارشناسی ارشد در این رشته است .وی همکاری خود را با مجله
رشــد آموزش قرآن از ســال  1382در هیئتتحریریه و ســپس
مدیریت داخلی این مجله آغاز کرد .پس از ادغام مجله رشد معارف
با رشد قران در سال  1392وی همچنان مدیریت داخلی مجله را
عهدهدار شــد .از یونس باقری پیش از  40مقاله و گفتوگو نیز به
چاپ رسیده است .او سالها کارشناس و مؤلف کتابهای درسی
قرآن دینی در دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی بود و در
حال حاضر عالوه بر مدیریت داخلی رشــد معارف ،ناظر محتوایی
فصلنامههای علومانسانی در دفتر انتشارات کمکآموزشی میباشد.
 éبانانصادقیان ،جلیل ( ،1336تبریز)
 éسردبیر رشد آموزش زبانهاي خارجی
ن انگلیســی از دانشگاه
جلیل بانان صادقیان دانشآموختة زبا 
تبریز اســت و دوره دکتری را در دانشــگاه جورجتاون واشنگتن
گذرانده است .او استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی بود و در سال
 1379بازنشسته شد .دکتر بانان در سالهای  1363 -65سردبیر
رشد آموزش زبانهای خارجی بوده است
نیز ← بیرجندی ،عنانیسراب

 éبخشوده ،علیمحمد (تربتحیدریه)1316 ،
 éمدیر داخلی رشد آموزش فنیوحرفهای و كاردانش
بخشوده تحصيالت اوليه خود را در زادگاهش گذراند و پس از
دريافت ديپلم طبيعي به استخدام آموزشوپرورش در آمد و معلم
شد .وی مدرك ليسانس خود را در رشته آموزش علوم طبيعي از
دانشگاه تهران گرفت و بهعنوان دبير زيستشناسي به قصرشيرين
اعزام شــد .در ســال  1351به خراسان منتقل شد .دو سال را در
شهرســتان قوچان و پس از آن در مشهد ،نخست در دبيرستانها
و ســپس در دانشســراي راهنمايي تحصيلي مشهد به تدريس
پرداخت .پس از بازنشســتگي از سال  1384بهعنوان مديرداخلي
مجله رشــد آموزش فنيوحرفهاي منصوب شــد .از او مقاالت و
مطالبي در مجالت رشد نوجوان ،رشد آموزش ابتدايي ،رشد معلم،
رشد آموزش زيستشناسي و رشــد آموزش فنيوحرفهاي چاپ
شده است.

 éبایرامی ،محمدرضا ( ،1340اردبیل)
 éنويسنده مجالت پيك دانشآموزي
محمدرضا بایرامی در روســتای الطران در دامنه کوه سبالن
استان اردبیل به دنیا آمد .وی آخرین فرزند یک خانوادة پنج نفری
است .در نوجوانی به آثار نویسندگانی برجسته و روستایینویس آن
روزگار ،یعنی صمد بهرنگی و علیاشرف درویشیان عالقهمند شد.
در نوجوانی با خانواده به تهران مهاجرت کرده و در کرج ســاکن
شدند.
ســال دوم دبیرســتان بود که اولین قصــهاش را برای برنامة
آموزشی «قص ه و قصهنویسی» رادیو فرستاد که محمدرضا سرشار
آن را راهاندازی کرده بود .خواندن و نقد شــدن آن قصه در رادیو
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 éبکایی ،حسین ( ،1360تبریز)

 éبهرامی ،رضا ( ،1347تهران)

 éنویسنده مجالت رشد
حسين بكايي ،از ســال  1360كارش را با معلمي آغاز كرد و
همزمان وارد دانشــگاه شد و در رشته شيمي تحصيل كرد .او كار
مطبوعاتي خود را از ســال  69با ماهنامة رشــد جوان آغاز نمود.
از جمله آثــار او ميتوان به «دوباره ايــران :دوره صفوي»« ،فرار
از عقل :از تشــكيل امپراتوري سلجوقي تا حمله مغول» «داستان
فكر ايراني ،اشاره كرد .او سردبيري مجلة گلبانگ ،دبيري تحريرية
كتاب ماه كودك و نوجوان را نيز در كارنامه خود دارد.

 éعکاس مجالت رشد
بهرامی دانشآموخته کارشناســی در رشته مدیریت فرهنگی
است .او در سال  69به همکاران مجالت رشد پیوست .با عالقهای
که به عکاســی داشــت پس از گذراندن دورههای مختلف ،بخش
تولید دفتر را در این زمینه همراهی کرد .عکسهای مختلف او در
صفحات مجالت رشد ،زینتبخش مجالت است.
 éبهزاد ،محمود (1386ـ  ،1292رشت)
 éنویسنده مجالت پیک
محمود بهزاد در رشت متولد شد .از نخستين فارغالتحصيالن
دانشسراي عالي تهران ،در رشته علوم طبيعي بود .پس از فراغت از
تحصيل به مدت  5سال در مدارس كرمانشاه تدريس كرد و سپس
به زادگاه خود رشت رفت و به تدريس ادامه داد .وي از همان آغاز
اهل پژوهش و تحقيق بود.
با زبان فرانسه آشــنايي خوبي داشت لذا كتابهاي «داروين
چه ميگويد؟» و «زائر وراثت» را در ســال  1322از اين زبان به
فارسي ترجمه كرد .وي بعدا ً به تهران رفت و در دبيرستان البرز به
كار مشغول شد و در ضمن توانست از دانشكده داروسازي دانشگاه
تهران دكتراي داروسازي بگيرد)1328( .
بهزاد به مدت  15سال در دبيرســتان رازي تهران ـ مدرسه
فرانســويان ـ علوم طبيعي را به زبان فرانسه تدريس ميكرد .در
سال  1341مأمور تأسيس ســازمان كتابهاي درسي شده و به
مدت دو ســال رياست اين ســازمان را بهعهده داشت .او در اين
زمينه خدمات بسيار كرد و ابداعات تازهاي در توليد كتاب درسي
به كار برد .بهــزاد حدود  100جلد كتاب را ،اكثرا ً به تنهايي ،و يا
با همكاري ديگران تأليف كرد و از مشــاور مجله پيك نوجوان بود
و مقاالتي را نيز در ماهنامه آموزشوپرورش به چاپ ميرساند كه
هم امروز بسياري از آنها قابل استفاده است ،بهزاد سالهاي آخر
عمر را در رشت گذراند و در  94سالگي در همان شهر در گذشت.
نيز ← آرام ،مرندي ،دريابندري.

 éبندی ،فریبا ( ،1346تهران)
 éگرافيست مجالت رشد
فريبا بندي داراي مدرك كارشناسي گرافيك از دانشگاه تهران
()1370و كارشــناس ارشد تصويرسازي همان دانشگاه ()1375
است و ســالهاي متمادي با نشريات رشد همكاري داشته است.
او تدريس آموزش نقاشي براي كودكان و بزرگساالن را در بنياد
شهيد ( 1367ـ  )1366و جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران (1370
ـ  )1369و مناطقــي از آموزشوپرورش شــهر تهران در كارنامه
دارد .فريبا بندي تصويرساز و گرافيست رشد كودك ،رشد نوآموز،
رشد معلم ،رشــد زيستشناسي و چندين مجله رشد بوده است.
همچنين چندين تقديرنامه دريافت نموده كه از آن جمله اســت،
لوح تقدير نمايشگاه دوساالنه طراحان گرافيك ايران در آگهيهاي
تبليغاتي ،لوح تقدير ســومين جشنواره نشــريات رشد (،)1382
ديپلم افتخار چهارمين جشــنواره نشريات رشد ( )1386و ديپلم
افتخار جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان (.)1377
 éبوژمهرائی ،مهدی ()1360
 éنویسنده رشد آموزش آموزش زبانهاي خارجي
بوژمهرائــی دانشآموخته دکترای آموزش زبان انگلیســی از
دانشگاه تربیتمدرس و استادیار دانشگاه نیشابور و مدیرگروه زبان
انگلیسی است.
وی از سال  1394همکاری خود را با مجله رشد آموزش زبان
آغاز کرده و مقاالتی از وی در این مجله منتشر شده است.
نیز ← عطایی

 éبیابانکی ،سعید ( ،1347خمینیشهر)
 éنويسنده رشد جوان
اجداد بيابانكي اهل منطقة خور و بيابانك هستند و به گونهاي
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شد و در سياستگذاري تربيتمعلم و نيز تأليف كتابهاي درسي
رشــته زبان نقش مؤثر ایفا کرد .دكتر بيرجندي از بدو تأســيس
مجله رشد زبان ( )1365عضو هيئت تحريريه آن بود.
نيز ← عنانيسراب ،مفتون ،زارعي نيستانك

به خاندان يغماي جندقي،شاعر قرن  13و حبيب يغمايي شاعر و
پژوهشگر معاصر ،متصلاند.
بيابانكي شاعري را از سال  1362در سن  15سالگي آغاز كرد
و به تدريج با ورود به انجمن ادبي ســروش و انجمن ادبي صائب
اصفهان در محضر استاداني چون صاعد اصفهاني ،خسرو احتشامي
و محمد مستقيمي و خليل بلدي تلمذ كرد .اولين كتاب شعر او با
نام «ردپابي بر برف» در ســال  69توسط حوزه هنري منتشر شد
شهرت بيابانكي به عنوان يك شاعر صاحب سبك در سال 1376
با انتشار كتاب «نيمي از خورشيد» اتفاق افتاد .بيابانكي تحصيالت
خود را در سال  1372رشته كامپيوتر در دانشگاه اصفهان به پايان
رســاند .و در سال  1388نيز از دانشگاه اصفهان نشان درجه يك
طاليي دريافت كرد.
سعید بیابانکی در بخش شعر با مجلههای رشد جوان و رشد

 éپارسانژاد ،کورش ( ،1346تهران)
 éگرافيست و ناظر هنری مجالت رشد
کوروش پارســانژاد فارغالتحصیل رشــته گرافیک از دانشگاه
هنــری و دارای مدرک درجــه یک هنری (دکتری) از شــورای
ارزشیابی هنرمندان کشور است .پارســانژاد کار حرفهای خود را
از سال  1367با کار در دفتر انتشارات کمکآموزشی آغاز کرد .او
عالوه بر صفحهآرایی مجلههای رشد تکنولوژی و رشد معلم همواره
بهعنوان مشاور و ناظر هنری مجالت تا امروز به این خدمت ادامه
داده اســت و عالوه بر این بهطور مستمر با کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان نیز همکاری داشته است.
پارسانژاد عالوه بر شرکت در نمایشگاههای متعدد در داخل و
خارج جوایز متعددی نیز کســب کرده که از آن جمله است :رتبه
اول بخش افقهای جدید ،از جشنواره بولونیا برای طراحی کتاب
«حکایتنامه» رتبه اول بخش طراحی کامل کتاب از اولین ساالنه
هنر طراحی کتاب ایران (نشان شیرازه) و برنده جایزه مدیر هنری
برتر از دومین ساالنه هنر طراحی کتاب ایران (نشان شیرازه).

معلم همکاری دارد.

 éبیات ،فریبرز ( ،1342تویسرکان)
 éسردبیر رشد علوم اجتماعی
فريبرز بيات دانشآموخته رشــته علوم اجتماعي اســت و در
زمينه روزنامهنگاري و رســانه فعاليــت دارد .وي از جمله دبيري
فصلنامــه تخصصي ارتباطات و روزنامهنگاري «رســانه» ،دبيري
بخش اجتماعي روزنامه همشــهري ،ســردبيري سالنامه رشد و
دبيري ســايت مدرسه همشــهري را در كارنامة خود دارد .بيات
تاكنون پژوهشهاي متعددي نيز در زمينه مسائل اجتماعي انجام
داده و مقاالتي در روزنامه همشــهري ،مجالت رشــد ،رسانه و...
منتشــر كرده و چندي مسئول مركز مطالعات دفتر و انتشارات و
تكنولوژي بوده و سپس به سردبيري رشد آموزش علوم اجتماعی
منصوب شد (.)1393

 éپندی ،زهره ( ،1356تهران)
 éعضو هیئتتحریریه رشد برهان راهنمایی
زهرهپندي دانشآموخته كارشناسی مهندس برق و كارشناس
ارشد مهندس صنايع ،با گرايش سيستمهاي اقتصادي ـ اجتماعي
اســت .وي از ســال  1384به هيئت تحريرية مجلةرشــد برهان
راهنمايي (متوسطه اول) پيوست و يكي از نويسندگان دائمي اين
مجله بوده است .نامبرده در تدريس ،تأليف ،كارشناسي و همكاري
با گروههاي رياضي درسي فعال بوده ،بيش از  30كتاب را ،بهطور
فردي يا با مشــاركت ديگران،تأليف كرده و از سال  1391به بعد
نيز دبير علمي وبسايت رياضيات كانگورو بوده است.
نیز ← چمنآرا

 éبیرجندی ،پرویز ( ،1319بیرجند)
 éعضو هیئتتحریریه رشد آموزش زبانهاي خارجي
دكتــر بيرجنــدي دانشآموخته زبان و ادبيات انگليســي از
دانشگاه فردوسي مشهد اســت ( )1342و دكتراي خود را نيز از
دانشگاه كلرادو در آمريكا اخذ كرده است .تجربه تدريس طوالني
در مدارس و دانشگاهها را دارد و از استادان پيشكسوت در آموزش
زبان انگليســي در ايران اســت .او در دهة  60به عضويت شوراي
برنامهريزي گروه زبان دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي دعوت

 éپورمحمد ،بهناز ( ،1347تهران)
 éمدیرداخلی رشد مدرسه فردا
بهناز پورمحمد داراي كارشــناس آموزشوپرورش ابتدايي و
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 éتنکابنی ،فریدون ( ،1316تهران)

سابقه تدريس در دوره ابتدايي است.
وي بخشــي از خدمت خود را در منطقة  17تهران گذرانده و
سپس از سال  1376به دفتر انتشارات كمكآموزشي منتقل شد.
نخست به مدت  8سال دستيار اجرايي مجله رشد آموزش ابتدايي
بود ( 84ـ  )1376و سپس مديريت داخلي مجله رشد مدرسه فردا
را برعهده گرفــت .از نامبرده مقاالت و گزارشهايي در مجلههاي
رشد ابتدايي ،رشد جوان و رشد مدرسه فردا چاپ شده است.
نیز ← عطاران ،همتي.

 éنویسنده مجالت پیک
فريدون تنكابني ،با نام مستعار« فريدون آموزگار ،داستاننويس؛
طنزپرداز و يادداشــتنگار است .در رشته ادبيات فارسي تحصيل
و ســالها در دبيرستانها تدريس كرده اســت .او با نشريه پيك
دانشآموز در دهه  40و  50همكاري داشت.
تنکابنی از نويســندگاني است كه در سالهای قبل از انقالب
طنزنويســي را به اشــكال مختلــف در آثارش دنبــال میكرد و
داســتانهاي طنزآميز بسياري در انتقاد از مســائل اجتماعي و
زندگي بياميد معلمان و كارمندان مینوشت.
تنكابني از سال  1362به آلمان مهاجرت كرد و در آن كشور
مقيم شد.

 éتاشک ،آناهیتا ( ،1356تهران)
 éمدیرداخلی رشد مشاور مدرسه
آناهیتا تاشک مدرک کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه
شیراز ( )1379دارد و دکترای روانشناسی سالمت خود را نیز از
دانشگاه تهران دریافت کرده ( .)1390وی مناصب علمی و اجرایی
متعددی را تجربه کرده که از آنجمله اســت مســئولیت شورای
هماهنگی مراکز مشاورة دانشگاهی دانشگاه کرمان است.
خانم تاشک طی ســالهای  92 -94مدیرداخلی مجله رشد
مشاور مدرسه بود.

 éتورانی ،حیدر ( ،1339نور)
 éسرپرست ســازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي و
سردبير رشد مديريت مدرسه
توراني دانشآموخته رشته زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه
تهران اســت و فوقليسانس و دكتراي مديريت آموزشي دارد .وي
سالهايي ،مديريت مناطق پنج و  10آموزشوپرورش شهر تهران
را برعهده داشت و پس از انتقال به سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي ،تكاپوهاي علمي آموزش چشمگيري داشته است .وی از
اسفندماه  1396به سرپرستی سازمان پژوهش منصوب گردید.
دکتر تورانی از ســال  1380به سردبیری مجله رشد مدیریت
مدرسه منصوب شد که نخست بهصورت ماهنامه منتشر میشد و
بعد تبدیل به فصلنامه شد (.)1393

 éتقدیسیان ،شکوه ( ،1330کاشان)
 éسردبیر رشد نوآموز
خانم تقدیســیان طی سیســال خدمت خود آموزگار بود و
تدریس دورههای ضمن خدمت در رشتههای فارسی ،علوم تجربی،
روانشناسی ،ارزشیابی و روشهای تدریس را نیز انجام میداد.
از فعالیتهای آموزشــی او ،باید به نوشتن مقالههای تربیتی،
اجتماعی و آموزشــی در مجالت رشد و سایر نشریات ،اشاره کرد.
عالوه بر آن ،همکاری با پژوهشکدة تعلیموتربیت و صنایع آموزشی
(کارشناســی ریاضی و علوم) و طراحی وسایل آموزشی ،از دیگر
فعالیتهــای او بود .و تألیف تعدادی کتاب را نیز در کارنامه خود
دارد.
خانم تقدیسیان از ســال  81به سردبیری مجله رشد نوآموز
منصوب شد و تا سال  87این مسئولیت را برعهده داشت.
نیز ← موسویگرمارودی

 éتیموری ،کاوه ( ،1344تهران)
 éسردبیر رشد آموزش هنر
کاوه تیموری دارای کارشناسی علوماجتماعی دانشگاه تهران
و کارشناسیارشد جامعهشناســی از دانشگاه عالمه طباطبایی و
از خوشنویســان بنام کشور است .او سوابقی از جمله مدرس هنر
مراکز تربیت معلم و اســتادی انجمن خوشنویســان ایران دارد و
دســتکم  12عنوان کتاب در زمینة هنر و حوزه علوماجتماعی
در کارنامه خود دارد .ایشــان با فرهنگستان هنر ایران و سازمان
صداوسیما نیز همکاری میکند.
استاد کاوه تیموری از ســال  1388به سردبیری مجله رشد
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 éجلیلی ،میرزا ( ،1312-94بوشهر)

آموزش هنر منصوب شــد و این مجله را به مجلهای مطلوب اهل
هنر ارتقا داد.
نیز ← هراتی ،شریفزاده ،محقق

 éمدیر داخلی رشد آموزش ریاضی
جلیلی دانشآموخته ممتاز مدرســه سعادت بوشهر و سپس
دانشسرای مقدماتی شیراز بود و سالها در دبرستانهای کازرون
ریاضــی تدریس میکرد .وی ضمن انجــام دادن خدمت خود در
کازرون در دانشســرای عالی تهران نیز در رشته ریاضی لیسانس
گرفت و بعدا ً به توصیه وزیر وقت کارشناس گروه ریاضی در دفتر
تحقیقات و برنامهریزی درســی شــد تا زمان بازنشستگی در این
دفتــر خدمت کــرد .جلیلی ضمن همکاری با دیگــران در ایجاد
تحول در برنامه ریاضی مدارس و تألیف کتابهایی در این زمینه،
نخســتین مدیر داخلی مجله رشد ریاضی ( ،)1361به سردبیری
دکتر علیرضا مدقالچی ،بود و خود نیز مقاالتی در آن مینوشــت.
جلیلی در تهران درگذشت.
نیز ← غالمآزاد

 éجعفرآبادی ،محسن ( ،1332اراک)
 éعضو هيئت تحريريه رشــد آمــوزش فنيوحرفهاي و
كاردانش
محســن جعفرآبادي داراي ليســانس مهندســي مكانيك از
دانشــگاه علم و صنعت و نيز فوقليسانس مديريت دولتي است.
وي در مناصب مختلف ،و بيش از همه در شــاخه فنيوحرفهاي،
خدمت كرده است .تدريس در دورههاي تحصيلي مختلف ،معاون
و مديركل در بخشهاي مختلف وزارت آموزشوپرورش از جمله
سوابق كاري اوست.
جعفرآبــادي در راهانــدازي رشــتههاي جديــد در آموزش
فنيوحرفهاي و كاردانش و برنامهريزي براي تأليف كتبدرســي
اين رشتهها مشاركت داشــته و خود در تأليف چندكتاب درسي
همكاري كرده است.
او چندين بار بهعنوان كارمند و مدير نمونه انتخاب شده است.
همچنين مقاالتي در مجالت مختلف رشــد انتشار داده و خود از
ابتداي تأسيس مجلة آموزشي فنيوحرفهاي عضو هيئت تحريريه
آن بوده است.

 éجلیلیان ،نظام ( ،1353خرمشهر)
 éعضو هیئتتحریریه رشد آموزش زیستشناسی
نظام جليليان با شــروع جنگ تحميلــي ،همراه با خانواده به
روســتاي قلعه هرسم واقع در اســتان كرمانشاه كه روستاي آبا و
اجدادي اوست مهاجرت كرد .تا سال سوم متوسطه را در كرمانشاه
گذراند و با برگشــت مجدد خانواده به خرمشهر ،دوره متوسطه را
در دبيرستان توحيد اين شهر به اتمام رساند.
وي در سال  72در رشته دبيري زيستشناسي دانشگاه شهيد
چمران پذيرفته شــد و با عنوان دانشجوي ممتاز ،اين دوره را به
اتمام رساند ( )76و در همان ســال ،در امتحان كارشناسيارشد
رشته بيوشــيمي دانشــگاه تربيتمدرس تهران پذيرفته شد .در
خردادماه ســال  79از پاياننامه كارشناســي ارشد خود با عنوان
«مطالعات خونشناســي و ســيتوژنتيكي اثــرات گاز خردل بر
مجروحان شــيميايي جنگ تحميلي» دفاع كرد .جليليان تا سال
ت مدرس
 90كه در دورة دكتري رشــته بيوشيمي دانشگاه تربي 
پذيرفته شــد ،در دبيرستانهاي خرمشهر مشغول به تدريس بود.
و چون به تهران انتقال يافت ،بهصورت موقت به منطقه شــهريار
منتقل شد و در دبيرستانهاي اين شهر تدريس كرد .جليليان از
سال  87تاكنون با مجله رشد آموزش زيستشناسي همكاري دارد
و عضو هيئت تحريريه اين مجله است.

 éجعفریان ،علیاصغر ( ،1346تهران)
 éسردبیر رشد نوجوان
علياصغر جعفريان دانشآموخته رشــته تكنولوژي آموزشی
است و دورة كارشناسي ارشد رشتة تاريخ و فلسفه آموزشوپرورش
را نيز در تهران گذرانده است .وي از اعضاي اولية شوراي نويسندگان
مسجد جواداالئمه است و تاكنون آثاري نوشته و منتشر كرده كه
از آن جمله است :چشمه مهتاب ،در كنار دريا ،پوتينهاي واكس
خورده  ،زندگي آيتاهلل طالقاني.
جعفريان از ســال  1392به ســردبيری مجله رشد نوجوان
منصوب شد.
نيز  عربلو ،نيكبخت ،يوسفزاده.
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 éجوادیان ،مسعود ( ،1340کرمانشاه)

آخر عمر او را رنج ميداد .جهانشاهي طي دهسال خدمت آموزشي
در خوزستان ( 38ـ  )1328خدمات فرهنگي جالب توجهي انجام
داد كه از جمله انتشــار سالنامه فرهنگ خوزستان و نيز سالنامه
فرهنگ مســجد ســليمان بود .بعدا ً او به تهران منتقل شد و به
معاونت اداره كل آموزش بزرگساالن منصوب گرديد .در اين دوره
او براي بزرگســاالن نوسواد (اكابر) كتابهايي با عنوان «بخوانيم
و بنويســيم» و «بخوانيم و با سواد شــويم» نوشت .در این زمینه
جهانشاهی با همایون صنعتیزاده همکاری میکرد.
جهانشاهي يكي از پايهگذاران «مركز تهية خواندنيها» براي
نوســوادان بود و همين مركز بود كه چندي بعد نام آن به «مركز
انتشارات آموزشی» تغيير يافت و جهانشاهي مدير كل آن شد.
در همين مركز بود كه جهانشــاهي انديشة انتشار مجالتي را
براي دانشآمــوزان و معلمان و خانوادهها به اجــرا در آورد و آن

 éسردبیر رشد آموزش تاریخ
مسعود جواديان مدرك كارشناسي تاريخ را از دانشگاه اصفهان
( )1367و مدرك كارشناســي ارشد اين رشته را با گرايش ايران
باستان ،از دانشگاه شهيد بهشتي اخذ كرده است (.)1378
ت سال كارشناس و كارشناس مسئول گروه
وي بيش از بيســ 
تاريخ دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي بوده و در كارشناسي،
تدوين و تأليف كتابهاي درسي اين رشته فعال بوده و همزمان،
با مجالت رشــد دانشآموزي و رشــدهاي بزرگسال ،با نوشتن
مقاله ،همكاري داشته است .با تأسيس مجلة رشد آموزش تاريخ از
شماره نخست وي مديريت داخلي اين مجله را به مدت  15سال
بهعهده داشت و از سال  1393نيز با كنارهگيري دكتر عبدالرسول
خيرانديش ،سردبيري مجله را برعهده گرفت.
جواديان به جز مقاالتي كه براي مطبوعات نوشته ،كتابهايي
نيز ،عمدتاً براي گروههاي كودك و نوجوان ،تأليف و ترجمه كرده
اســت؛ از جمله :تاريــخ نوآموز ،ميراث فرهنگــي ،تاريخ جهان و
دايرئالمعارف تاريخ ايران (محراب قلم) ،سرگذشت تخت جمشيد
(پاژنگ) و اطلس جغرافياي كودك (افق) .وي سرپرســتي انتشار
يك مجموعــة ده جلدي تاريــخ ايران براي نوجوانــان با عنوان
«چراهاي تاريخ ايران» (نشر قدياني)« ،تاريخ بخوانيم» «ت مثل
تاريخ» و «تمدنهاي بزرگ جهان» (انتشــارات مدرســه) را نيز
برعهده داشته است.
نيز  خيرانديش ،حسني ،صالحي ،معتمد

مجالت پيك بود .اولين مجله از اين مجموعه ،پيك دانشآموز
بود كه در ديماه  1343منتشر شد و چون با استقبال دانشآموزان
و معلمان مواجه شــد ،ديگر مجلههاي پيــك هم تولد يافتند؛ به
اين ترتيب :پيك نوآموز ،پيك كودك ،پيك معلم و خانواده ،پيك
نوجوانان و پيكجوانان.
مجلههاي پيك تحولي بزرگ در گســترش مطالعه و آگاهي
ن را عموماً مؤلفان و
در ميان معلمان و دانشآموزان بود .مطالب آ 
مترجمــان طراز اول و فرهيخته تهيه ميكردند .اين مجالت تنها
در شــشماه اول سال تحصيلي ،و هر دو هفته يك شماره چاپ و
در سراسر كشور توزيع ميشدند.
پس از انقالب اســامي ،جهانشــاهي به درخواست خودش
بازنشســته و انتشــار مجالت پيك نيز با وقفه روبهرو شــد ولي
ســرانجام با تغيير و تحوالتي در ســاختار و ســازمان آنها با نام
«رشد» منتشر شد كه همچنان ادامه دارد.
جهانشاهي پس از بازنشستگي به خدمتهاي علمي ،آموزشی
و فرهنگي خود ادامه داد .او كه مترجم و ويراستاري قابل و برجسته
بــود در اين زمينه چند كار اساســي انجــام داد كه يكي از آنها
پذيرفتن سرويراستاري «فرهنگنامه كودكان و نوجوانان» بود كه
به سرپرســتي خانم توران ميرهادي آغاز شده بود .كار ديگر او
سرپرستي و ويراستاري مجموعه  30جلدي «نگاهي به تاريخ علم»
بود كه در انتشارات فاطمي چاپ شد .به جز اين وي دهها كار اعم
از كتاب ،مقاله ،ترجمه و ويرايش انجام داد كه بســياري از آن به
چاپهاي مکرر رســيده است .از او در مجموع  18كتاب (تأليف و
ترجمه) بيش از  50مقاله (تأليف ،ترجمه) و دهها اثر ويرايشيباقي

 éجهانشاهی ،ایرج ( 1370ـ )1305
 éبنیانگذار مجالت پیک
ايرج جهانشاهي بنيانگذار مجالت «پيك» بود كه پس از انقالب
اســامي با نام «رشد» منتشر شــد و بزرگترين نهاد مطبوعاتي
دولتي ،از نظر شــمارگان و گســترة توزيع است .همه كساني كه
شما در اين فرهنگنامه با آنها آشنا ميشويد در حقيقت ميوهها
و ثمرات درختي هســتند كه جهانشاهي در سال  1343در نهاد
آموزشوپرورش غرس كرد و تا امروز همچنان بارور مانده است.
جهانشــاهي دانشآموخته رشــته تاريخ و جغرافيا ،با گرايش
تعليموتربيت از دانشسراي عالي بود .نخستين سالهاي خدمتش
را در دبيرستانهاي اهواز و مسجد سليمان گذراند .در آزمايشگاه
شيمي در مسجد ســليمان يكي از چشمهايش آسيبديد كه تا
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تأليف كتبدرسي مشغول به کار گشت .در سال  1375كارشناس
مسئول گروه جغرافيا و از  1378تا  1383معاون همين دفتر بود.
دكتر چوبينه از ســال  1375عضو تحريريه رشد آموزش جغرافيا
شــد و از ســال  1384مديريت داخلي مجله را بر عهده گرفت.
عضويت در هيئت انتخاب جشــنوارههاي فيلم رشــد ( 5دوره)،
جشــنوار ه نرمافزارهاي آموزشــي ( 3دوره) ،كتابهاي آموزشي
رشــد ( 2دوره) و داوري جشنوارههاي رسانههاي ديجيتال وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامي ( 4دوره) از ديگر فعاليتهاي اوست.
همچنين است اجراي چندين پروژة پژوهشي و يا نظارت بر آنها،
شــركت در دورههاي آموزش جمعيت دانشگاه مليكازان سيتي
فيليپين ،و آموزش از راه دور دانشگاه اقبال پاكستان از فعاليتهاي
وي بوده است.
نیز ← شایان

مانده اســت .بايد اضافه كنيم كه جهانشاهي در تسهيل آموزش
فارسي به كودكان سال اول دبستان نيز نقش مهمي ايفا كرد .او در
سال  1346با همكاري عباس سياحي كتاب فارسي اول دبستان
را نوشــت و با تغييراتي در روش آموزش باغچهبان روش تازهاي را
بهكار برد كه به روش باغچهبان ـ جهانشاهي موسوم شد.
جهانشاهي در تيرماه سال  1370در تهران درگذشت.
نيز ← حكيمي (محمود) ،چينيفروشــان (محســن) ،رباني
(جعفر) ،گلدانســاز ( محســن) ،حاجيانزاده (علیرضا)  ،ناصري
(محمد)
 éچمنآرا ،سپیده ( ،1350تهران)
 éسردبیر رشد برهان ریاضی اول متوسطه
ســپيده چمــنآرا دانشآموختــة دورههای كارشناســی و
كارشناسارشــد رياضي از دانشگاه صنعتي شريف است و دومين
كارشناسي ارشد خود را نیز با گرايش آموزش رياضي در دانشگاه
شهيد بهشتي به پايان رسانده است .وي از سال  1369به تدريس
رياضي ،نخســت در مدارس و سپس در دانشگاه صنعتی شريف و
دانشگاه صنعت نفت تهران اهتمام و همزمان نيز با دفتر برنامهريزي
و تأليف كتابهاي درسي ،همكاري داشته است.
نامبرده از ســال  1380به مدت ده سال عضو هيئت تحريريه
و مديرداخلي مجله رشــد آموزش رياضي بود و از ســال 1388
به عضويت هيئت تحريريه مجله رشــد برهان راهنمايي (برهان
متوســطه اول بعدي) درآمد و از ســال  1390به سردبيري اين
مجله منصوب شد .وي با نشريههاي گنجينه (انتشارات فاطمي) و
ماهنامه رياضيات (مديرمسئول دكتر يحيي تابش) همکاری داشته
و با مجله رشد جوان نيز همكاري دارد.
نیز ← گویا ،حاجیخانی ،امیری ،نامی

 éچهرازی ،منصور ()1345
 éنویسنده رشد آموزش تاریخ
دکتر منصور چهرازی دانشآموخته رشــته تاریخ از دانشگاه
شیراز است .وی در مرودشــت فارس در دورة دبیرستان تدریس
میکند و ســرگروه تاریخ این شهرستان و نیز سرگروه تاریخ اداره
کل آموزشوپرورش فارس بود .مقاالتی از وی در مجله رشد تاریخ
به چاپ رسیده است.
 éچینیفروشان ،محسن ( ،1331تهران)
 éمدیر مسئول مجالت رشد
محســن چينيفروشان دانشآموختة رشتة راه و ساختمان از
دانشگاه پليتكنيك (اميركبير) و داراي فوقليسانس برنامهريزي
فرهنگي است .او در ارتباط با كودكان و نوجوانان خاصه در رشته
آموزشوپرورش عهددار مشاغل مختلفي بوده است .مدتي مديركل
دفتر انتشــارات كمك آموزشي ،عضو شــوراي سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشــي ،و مســئول مدارس جمهوري اســامي
ايران در اروپا بود و از ســال  1371نيز مديرعامل كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان شــد .او ســه دوره عضو هيئت داوران
جشنواره فيلمهاي تربيتي آموزشــي رشد و نيز نمايندة مؤسسه
ســيفژ در هيئت داوران جشنواره فيلمهاي تربيتي آموزشي رشد
و نيز نمايندة مؤسســه سیفژ در هيئت داوران جشنواره فيلمهاي
كودكان حيدرآباد هند بوده است .چينيفروشان  17عنوان كتاب

 éچوبینه ،مهدی ( ،1337گنبدکاوس)
 éمدیر داخلی رشد آموزش جغرافیا
مهدي چوبينه ليســانس جغرافيا را از دانشگاه تربيتمعلم و
فوقليســانس همين رشته را از دانشــگاه تهران اخذ نمود و چند
ســال بعد نيز دوره دكتري خود را در رشت ه جغرافياي طبيعي به
پايان رساند .سالهای نخست خدمتش را بهعنوان دبير جغرافيا در
شــهر راميان استان گلستان سپري كرد و سپس به تهران منتقل
شــد و از سال  1372بهعنوان كارشــناس در دفتر برنامهريزي و
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در زمينه ادبيات كودكان و نوجوانان ترجمه و منتشر كرده است.
با مديريت چينيفروشــان ،هویت مجالت رشد تثبیت و در نظام
آموزشوپرورش نهادينه شد.
نیز ← حكيمي ،رباني ،گلدانساز ،حاجيانزاده ،ناصري.

هنر جمهوري اسالمي ايران ،شوراي برنامهريزي تربيتمعلم هنر و
شوراي عالي انجمن خوشنويسان از سوابق اوست.
دريافت درجة علمي اســتادياري از وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري در ســال  1377و حضور در جشنوارة خوشنويسي جهان
اسالم ،از جمله موفقيتهاي وي ميباشد.
حاجآقاجاني از بدو تأســيس مجله رشــد آموزش هنر با آن
همكاري داشت و آثاري از وي در اين مجله منتشر شده است.
نيز ← هراتي

 چرخيان ،ميترا ( ،1344همدان)
 گرافيست مجالت رشد
ميترا چرخيان تحصيلكردة رشتة گرافيك است .وي از سال
 1374بهعنوان تصويرســاز همكاري خود را با مجالت رشد آغاز
كرد و از  76تا  78طراح گرافيك مجله رشــد كودك بود .پس از
آن نيز به مدت  5سال صفحهآرايي رشد معارف را به عهده گرفت
و مدتي هم صفحهآرايه رشــد قرآن بود و از سال  1383تا 1390
با رشد نوجوان همكاري داشت .خانم چرخيان عالوه بر همكاري
با سازمان پژوهش ،بهصورت جنبي با ناشران بسياري كار كرده و
نيز تصويرسازي چند شماره از نشريات شاهد ،يكي بود يكي نبود
و ...را بر عهده داشته است.
وي در سالهاي  84 ،76و  83در جشنوارههاي كانون پرورش
فكري و رشد برگزيده شده و لوح تقدير دريافت داشته است.

 حاجيانزاده ،عليرضا ( ،1339تهران)
 مديرمسئول مجالت رشد
حاجيانزاده دانشآموخته دبيرستان علوي و داراي تحصيالت
حوزوي اســت .وي طــي ســالهاي  87ـ  1379مدير كل دفتر
انتشــارات كمكآموزشي و مديرمسئول مجالت رشد بود .اهتمام
بــه بخش مطالعات و پژوهش و مدون كــردن رويههاي كاري در
اين دفتر ،از نــكات مورد توجه حاجيانزاده در دورة مديريت وي
به شمار ميآمد.
گســترش فعاليت بخش توزيع مجالت رشــد و برقرار كردن
سفرهاي دستهجمعي سردبيران مجالت رشد ،همراه با مدير كل و
معاونان دفتر به استانها و ديدار با مديران مدارس و دانشآموزان
از ابداعات او در اين دوره بود كه موجب افزايش چشمگير شمارگان
مجالت شد و براي نخستين بار ،شمارگان مجلههاي رشد كودك،
رشــد نوآموز و رشــد دانشآموز به بيش از يك ميليون نسخه در
ماه رسيد.
در دورة مديريت حاجيانزاده انتشــار مجلههاي رشد آموزش
مديريت ،رشد مشاور مدرســه و رشد آموزش پيشدبستاني آغاز
شد .حاجيانزاده از سال  1392به مدت شش سال رياست كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان را بر عهده داشت.
نيز ← چينيفروشان ،رباني ،گلدانساز ،ناصري

 حاجعليفرد ،مرتضي ( ،1340تهران)
 ويراستار مجالت رشد
مرتضي حاجعليفرد دانشآموخته رشته زبان و ادبيات عربي
و فوقليســانس اين رشته است و تا اواخر دورة «سطح» نيز علوم
حوزوي را آموخته است .وي خدمت رسمي خود را در وزارت ارشاد
اســامي و در دفتر مطالعات و برنامهریزی ،بنیاد اندیشه اسالمی
و  ...گذرانيده است .حاجعليفرد طي سالهاي ( 89ـ  )88ويراستار
انتشارات مدرســه بود و پس از آن در ويراستاري مجالت رشد و
ديگر متون توليد شــده در دفتر كمكآموزشــي همكاري داشته
است.

 حاجیخانی ،پری ( ،1361تهران)

 حاجيآقاجاني ،هادي ( ،1330مشهد)

 مدیرداخلی رشد آموزش ریاضی
پری حاجیخانی فارغالتحصیل کارشناسی فیزیک از دانشگاه
آزاد اســامی اســت و از پاییز  1390همکاری خــود را با مجلة
رشــد آموزش ریاضی شــروع کرده و از زمستان  1392نیز مدیر
داخلی مجلة رشــد آموزش ریاضی شــد .او همچنین از پاییز 95

 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش هنر
حاجيآقاجاني هنرمند در رشته خوشنويسي و در اين فن داراي
درجه ممتاز است .ســوابقی چون تدريس در تربيتمعلم ،مراكز
آموزش عالي ،دانشــكدههاي هنري و انجمن خوشنويسان دارد.
همچنين عضويت در كميتة تخصصي خوشنويســي فرهنگستان
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پــس از انقــاب ،او از ســال  1360همــكاري خــود را با
آموزشوپرورش در زمينه تأليف كتب درســي شروع كرد .سپس
به معاونت وزير و رياســت سازمان پژوهش و برنامهريزي منصوب
شد ( )1361و در طي بيش از ده سال خدمات شايان توجهي در
اين سازمان ،از جمله در زمينه تأليف كتابهاي درسي متناسب با
گفتمــان انقالب انجام داده .آنچه نام دكتر حدادعادل را در زمينه
توليد مجالت رشــد شاخص ميســازد ،عالوه بر حمايت از ادامة
انتشــار مجالت پيك (با نام جديد رشد) ،بنيان گذاشتن مجالت
آموزشي تخصصي رشــد براي دبيران دبيرستانهاست كه تا آن
زمان ســابقه نداشــت .اين مجالت كه به تدريج و طي چند سال
بــر عناوين آنها افزوده شــد و تعدادي از آنهــا در دورة بعد از
دكتر حدادعادل منتشــر شد عبارتاند از :رشد آموزش زبان ادب
فارســي ،رشد آموزش رياضي ،رشد آموزش فيزيك ،رشد آموزش

همکاری خود را با مجلة رشــد برهان متوســطه اول آغاز کرد و
مدتی مدیرداخلی رشد برهان متوســطه اول را نیز عهدهدار بود.
وی تاکنــون چندین گزارش برای مجله رشــد آموزش ریاضی و
چندین مطلب آموزشــی برای مجله رشــد برهان متوسطه اول
تهیه کرده اســت و در اجرای چندین طرح پژوهشی ارزشیابی در
پژوهشــگاه مطالعات آموزشوپرورش همکاری داشته است .خانم
پری حاجیخانی همچنین تا سال  1392کارشناس خانه ریاضیات
تهــران و مجری چندین کارگاه آموزشــی در حوزه ریاضی برای
دانشآموزان دوره ابتدایی در این مرکز بوده است.
 حجتي طباطبايي ،افسانه ( ،1340بروجرد)
 ويراستار مجالت رشد
خانم طباطبايي مدرک ليســانس زبان و ادبيات فارســي از
دانشگاه تهران ( )1369و فوقليسانس ادبيات نمايشي از دانشگاه
آزاد اسالمي دارد ( )1383و فوقليسانس زبان و ادبيات انگليسي
را از دانشگاه دولتي پونا (هندوستان) ( )2009دريافت كرده است.
وي از  1369همــكاري خود را با ســازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي شــروع كرد و از  1369تا  1385ويراستار و سرويراستار
كتابهاي درسي /دفتر تأليف بود.
عالوه بر اين وي نويسنده و مترجم است و تاكنون چند كتاب
ترجمه كرده و مقاالتي نيز در مجالت رشــد نوشــته است .او در
دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشــي ويرايش مجالت رشد را بر
عهده دارد.

شيمي ،رشــد آموزش زيستشناسي ،رشد آموزش زمینشناسی،
رشــد آموزش جغرافیا ،رشد آموزش علوم اجتماعي ،رشد آموزش
تاریخ ،رشــد آموزش معارف ،رشــد آموزش قرآن ،رشد آموزش
هنر ،رشد آموزش تربيتبدني ،رشد آموزش مشاور مدرسه ،رشد
آموزش زبان خارجي ،رشــد آموزش فنيوحرفهاي ،رشد آموزش
پيشدبستاني و رشد آموزش مديريت.
دكتر حدادعادل از سال  1373به رياست فرهنگستان زبان و
ادب فارسي منصوب شد.
 حدادي ،سيدمحمود ( ،1326قزوين)

 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجي
دكتر ســيدمحمود حدادي تحصيالت خود را در رشته زبان
و ادبيات آلماني در دانشــگاه فراي در برلين به پايان رسانده است
( .)1385وي در سالهاي  78ـ  1374عضو هيئت تحريريه رشد
زبــان بود و بــه تأليف مقاالتي به زبان آلمــان و يا ويرايش آنها
ميپرداخت.
نيز ← بيرجندي ،ميرحسني ،عنانيسراب ،مفتون ،كبيري.

 حدادعادل ،غالمعلي ( ،1324تهران)
 بنيانگذار مجالت رشد تخصصي
دكتر حدادعادل دانشآموختة دبيرستان علوي تهران و داراي
ليســانس و فوقليسانس فيزيك از دانشــگاههاي تهران و شيراز
اســت .وي پس از آموختن فيزيك در رشتههاي علوم اجتماعي و
فلســفه به تحصيل فلسفه در دانشگاه تهران پرداخت و در محضر
استادان طراز اول اين رشته همچون استاد شهيد مرتضي مطهري
و دكتــر يحيي مهدوي و ...تلمذ كرد و در ســال  1354دكتراي
فلسفه گرفت .او که از شاگردان خاص استاد مطهري بود در دهه
 50در مركز علوم انساني دانشگاه صنعتي آريامهر (شريف فعلي) به
تدريس مباحث علوم انساني و معارف اسالمي ميپرداخت و بعدا ً
استاد فلسفه در دانشگاه تهران شد.

 حريري ،شيوا ( ،1350بابل)
 نويسنده رشد نوآموز
شــيوا حريري عضــو تحريريه هفتهنامــه دوچرخه (ضميمه
روزنامة همشــهري) .عضو انجمن نويسندگان كودك و نوجوان و
گروه الكپشــت پرنده بوده اســت .وي عالوه بر روزنامهنگاري به
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 حسينزاده يوسفي ،غالمحسين ( ،1328رشت)

ويراستاری نيز اشــتغال دارد و با ناشراني همچون كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان ،نشر چشمه و نشر افق همكاري داشته
اســت .تاكنون نيز كتابهايي چون «قرمز قرمز» (نشر چشمه) و
«استوارت هورتن .تغيير كوچك» (نشر ويدا) ترجمه نموده است.
حريري از سال  89تا  92با رشد نوآموز همكاري داشت.

 نويسنده در رشد آموزش فنيوحرفهاي و كاردانش
یوسفی فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه
آزاد اســامی واحد مرکز در تهران اســت .نخست در گيالن دبير
دبيرستانهاي فنيوحرفهاي بود و از سال  1364به معاونت مالي
و اداري وزارت آموزشوپرورش منتقل شــد .وي تاكنون مناصب
مختلفي داشــته كه آخريــن آنها معاونت دفتــر فنيوحرفهاي
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي است .حسينزاده همچنين
در اجراي طرحهاي پژوهشي متعددي مشاركت داشته است .وي
عالوه بر رشــد آموزش فنيوحرفهاي با نشريات ديگري همكاري
داشته كه بيشترين آن به نشــريه «مدارس كارآمد» در دهه 80
مربوط است.

 حسن الريجاني ،اعظم ( ،1341تهران)
 عكاس مجالت رشد
خانم الريجاني عكاس و فيلمبردار اســت و ســاليان متمادي
با همة نشــريات رشــد همكاري داشته اســت .وي يك عكاس
خودآموخته اســت كه عالوه بر حضور دائمی در مجالت رشــد با
مجالت شــاهد نوجوان ،دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درســي،
انتشــارات صابرين ،نشــر پيدايــش و  ...را در كارنامة خود دارد.
الريجاني در  4دورة جشنوارة عكس رشد عضو هيئت انتخاب بوده
و خود نيز در چند جشنواره عكس جزو برگزيدگان بوده است .به
عالوه در كيهان بچهها و مجالت رشد قصه و داستانك مينويسد.
نيز ← بهرامي ،محسني

 حسيني ،احمد ( ،1330همدان)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش زمينشناسي
احمد حســيني دانشآموختة رشته زمينشناسي است و در
ســالهاي خدمت خود در مناطق مختلف كشــور و سرانجام در
تهران به تدريس اشتغال داشته است .او از سال  ،1362با تأسيس
مجله رشــد آموزش زمينشناســي به عضويــت هيئت تحريريه
آن منصوب شــد و مقاالتی در اين مجله مينوشــت .حسيني در
ســالهايي كه كارشناس گروه زمينشناســي دفتر تأليف بود در
تأليف كتابهاي علوم و زمينشناسي نیز همكاري داشت.
نيز ← دانشفر (حسین)

 حسني ،عطاءاهلل ( ،1331تهران)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش تاريخ
عطاءاهلل حســني داراي ديپلــم ادبي از دارالفنــون تهران و
فارغالتحصيل رشــته تاريخ از دانشگاه شيراز است ( .)1354و در
همين رشته از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي دكتري
گرفته اســت .نامبرده هماكنون عضو هيئت علمي و دانشیار گروه
تاريخ دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي است.
سوابق كاري و اجرايي و مديريتي دكتر عطاءاهلل حسني عبارت
است از :رئيس مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ( 80ـ
 )1370دانشيار تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي از  ،1379مدير گروه
تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي ( 82ـ  .)1380وي از بدو انتشار مجله
رشد تاريخ ( )1356عضو هيئت تحريريه آن بوده است.
كتابهاي تاريخ ايل شاهســون بغدادي ،استادي از دانشگاه
ملــي ايران ،تاريخ معاصر جهان ،مطلعاالعتقاد في معرفئ المبدأ و
المعاد .از جمله آثار دكتر حسني است.
نيز ← خیراندیش ،صفتگل

 حسيني ،سيدامير ( ،1323تهران)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش تربيتبدني
سيدامير حســيني داراي مدرك كارشناســي تربيتبدني و
كارشناســي ارشد مديريت فرهنگي اســت .وي از سال  1358به
بعد در دســتگاههاي دولتي مناصب مختلفی داشته و بهویژه در
کمیتههای المپیک خدمات شــاياني نموده اســت .در عين حال
داراي تجارب مطبوعاتي نيز هســت .حسيني طرحهاي پژوهشي
متعــددي را اجرا نموده و داراي چنــد كتاب و مقاالت متعدد در
زمينههــاي تربيتبدني اســت .نيز در تأليف معرفــي قهرمانان
المپيك و پارالمپيك مشــاركت داشته اســت .وي عضو تحريريه
رشد تربيتبدني است.
نيز ← آزمون ،گائيني ،كاشف
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 حشمتي ،محمدرضا ( ،1343تهران)

كانــون پرورش فكري كودكان و نوجوانــان نيز خدمت كرده و از
جمله مديريت انتشارات كانون را بر عهده داشته است.
نيز ← گروگان

 سردبير رشــد راهنمايي تحصيلي ،آموزش متوسطه و
معلم
محمدرضــا حشــمتی دانشآموختة كارشناســي فيزيك از
دانشــگاه تهران و داراي مدرك كارشناسي ارشد آموزشوپرورش
تطبيقي اســت .او كه تجربيات ممتدي در مجتمع آموزشي مفيد
تهران دارد ،از ســال  1388به ســردبيري مجلة رشــد آموزش
راهنمايي تحصيلي منصوب شــد .اين مجله در پي تحول در نظام
آموزشوپرورش در ســال  1393ـ  1392به مجلة رشد آموزش
متوســطه تغيير نام داد و پس از يك ســال ،در مجلة رشد معلم
ادغام شــد و محمدرضا حشمتي در اين مجله به سردبيري ادامه
داد .در ســوابق مديريتي او انجام پروژههاي «تربيت روشــمند»،
«مهارتهاي زندگي» ،و «بهينهسازي آموزش» به چشم ميخورد
كه آنها را در دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع آموزشي مفيد به
انجام رسانده است.
نيز ← تنساز ،رباني ،بخشنده

 حقشناس ،عليمحمد ( ،1319جهرم ـ  ،1389تهران)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبان و ادب فارسي
عليمحمد حقشناس در خانوادهاي روحاني در جهرم به دنيا
ن نمازي شيراز گرفت و از دانشسراي
آمد .ديپلم ادبي را از دبيرستا 
عالي تهران (دانشگاه تربيتمعلم) در رشته زبان و ادبيات فارسي
ليســانس خود را اخذ كرد .سپس به انگلستان رفت و از دانشگاه
لندن در رشته زبانشناسي و آواشناسي همگاني دكترا گرفت و در
سال  1352به ايران بازگشت.
او استاد زبانشناسي و فرهنگ نوين بود .حقشناس در تهران
درگذشت و به وصيت خودش در كالردشت به خاك سپرده شد.
آن شادروان با مجله رشد زبان و ادب فارسي همكاري داشت و از
شماره  59اين مجله تا زمان فوت عضو هيئت تحريريه آن بود .از
حقشناس آثار متعددي به جا مانده كه از آن جمله است:
 فرهنگ انگليسي به فارسي هزاره تهران :انتشارات فرهنگ
معاصر.1379 ،
 دستور زبان فارســي .ويژه دورههاي كارشناسي پيوسته و
ناپيوسته آموزش زبان و ادبيات فارسي براي تربيتمعلم .انتشارات
مدرسه.1387 .
 زبان فارسی ( )3( ،)2( ،)1دبیرستان (تألیف گروهی).
ترجمهها:
 تاریخ مختصر زبانشناسی .نوشته آر .اچ .دوبینز .نشر مرکز.
.1370
 مکاتب زبانشناســی نوین در غرب .نوشــته پیتر سورن.
انتشارات سمت.1388 .
 بودا .نوشته مایکل کریدرز .تهران :انتشارات طرح نو.1383 .
 تولستوی (ترجمه) .تهران :انتشارات طرح نو.1371 .
 سروانتس (ترجمه) .انتشارات طرح نو.1373 .
نیز ← داودی ،سنگری ،وحیدیان کامیار.

 ح ّقاني ،نادر ( ،1342تهران)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجي
نادر حقاني دانشآموختة دكترا از دانشــگاه بيله فيلد آلمان
با رتبه ممتاز اســت .از خدمات او در ايــران راهاندازي اولين دورة
دكتراي آموزش زبان آلماني در دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه
پوتسدام آلمان بوده است .دكتر حقاني از سال  1383تاكنون عضو
هيئت تحريريه رشــد آموزش زبان است و با بخش آلماني مجله
همكاري دارد.
 حقپرست ،نورا ( ،1340تهران)
 سردبير رشد کودک و نوآموز
نورا حقپرســت دانشآموخته كارشناســي ادبيات است .وي
نزديك به  8سال ســردبير مجلههاي رشد كودك و رشد نوآموز
بوده و در راديو نيز بهعنوان ســردبير گروه كودك فعاليت داشته
است.
او عالوه بر انتشــار چنــد كتاب در زمينــه ادبيات كودك و
نوجوان ،مجموعه كتابي را با عنوان «راه بهتر» نوشــته كه محور
آن مهارتهاي زندگي و رفتارهاي اجتماعي اســت .حقپرست در

 حقگو ،سحر ( ،1360رشت)
 تصويرگر مجالت رشد دانشآموزي
ســحر حقگو دانشآموختة رشته گرافیک از دانشگاه الزهرا و
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کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهران است .او با مجالت
رشد کودک ،رشــد نوآموز ،کیهان بچهها ،ســروش کودکان و...
ســابقه همکاری دارد و برای کتابهای درســی و غیردرسی نیز
تصویرسازی کرده اســت .حقگو عالوه بر تقدیر شدن در بیش از
ده جشنوارة داخلی ،از جشنوارة نومای ژاپن نیز در سال  2002م
جایزهای دریافت کرده است.

 حمزهزاده ،محمد ( ،1348تهران)
 سردبير رشد كودك ،نوآموز و دانشآموز
محمد حمزهزاده دانشآموختة رشــته كارگرداني سينماست.
او از هفده ســالگي نوشتن براي مجالت را آغاز كرد و در بيست و
دو سالگي اولين كتاب خود را كه مجموعه قصهاي براي نوجوانان
بود به چاپ رساند .از بيســت و چهار سالگي و همزمان ،سردبير
ســه مجلة رشد كودك ،رشد نوآموز و رشــد دانشآموز شد و در
ادامة فعاليت خود در مجالت رشد ،چهار سال معاون هنري دفتر
انتشارات كمكآموزشي بود.
حمزهزاده ،كار در حوزه هنري را با همكاري با دفتر ادبيات و
هنر مقاومت شــروع كرد .سپس وارد مجله سوره نوجوانان شد و
چند سالي بهطور همزمان با سه دفتر رشد ،ادبيات مقاومت و سورة
نوجوانان همكاري داشــت .او از سال  81بار ديگر به حوزه رفت و
مسئوليت انتشارات سورة مهر را بر عهده گرفت.
از اين نويسنده تاكنون پانزده كتاب براي كودكان و نوجوانان
به چاپ رســيده كه تعدادي از آنها برنــدة جوايز مختلف ادبي
شــدهاند .حمزهزاده در ســال  88جايزة ربع قرن ادبيات كودكان
دفاع مقدس را براي كتاب «چشم چشم دو ماهي» از آن خود كرد.

 حقوقی ،محمد ( 1388ـ  ،1316اصفهان)
 نویسنده مجالت پیک
حقوقــی تحصیالت خــود را تا پایان دبیرســتان در اصفهان
گذراند و ســپس وارد دانشســرای عالی تهران شــد و از محضر
استادان برجستهای چون جالل همایی ،محمد معین و پرویز ناتل
خانلری استفاده کرد .وی دبیر ادبیات در دبیرستان در اصفهان بود
و مشغله فکریاش شعر و ادبیات بود.
حقوقی و جمعی دیگــر از عالقهمندان به فعالیتهای ادبی و
فرهنگی در اصفهــان (دهه  )40مجلهای به نام «جنگ اصفهان»
منتشر ميكردند كه در آن سالها بر جوانان تأثيرگذار بود .حقوقي
در مقطعي با نشــريات پيك همكاري داشت و سلسله مقاالتي را
درباره شــاعران و نويسندگان بزرگ فارسي در مجله پيك جوانان
(شــاعران كهن) نوشته اســت .از آثار اوست :شــعر نو از آغاز تا
امروز (گزيدة  50ســال شعر نيمايي) با شــب ،با زخم ،با گرگ؛
زوايا و مدارات .فصلهاي زمســتاني ،شرقيها .حقوقي در اصفهان
درگذشت و در قطعه نامآوران باغ رضوان به خاك سپرده شد.
نيز ← نجفي (ابوالحسن) ،ميرعاليي (احمد)

 حميدزاده ،غالمرضا ( ،1344سبزوار)
 عضو تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي
غالمرضا حميدزاده دانشجوي دكتري جامعهشناسي است .وي
شــاغل در سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي است و تاكنون
بيــش از  30مقاله در نشــريات مختلف و بيــش از  10كتاب در
زمينههاي علوم تربيتي و رايانه منتشــر كرده اســت و همچنين
مجري و همكار حدود  20طرح پژوهشي بوده است .حميدزاده از
ســال  91به عضويت هيئت تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي
منصوب شد.

 حكمتي ،بهنام (شيراز)1346 ،
 سردبير رشد مشاور مدرسه
بهنام حكمتي داراي ليســانس مشــاوره از دانشگاه اصفهان
( )1373فوقليسانس اين رشته از دانشكدة مديريت و برنامهريزي
وزارت آموزشوپرورش ( )1380و دكتراي كارآفريني بينالملل از
دانشگاه آزاد اسالمي است .وي تاكنون در شيراز ،اصفهان و دفاتر
ستادي (تهران) مشاغل مختلفي داشته و فعاليتهاي آموزشي و
پژوهشي گوناگوني را انجام داده است.
حكمتي نخســتين سردبير مجله رشد مشــاور مدرسه بوده
( )1384و مقاالتي نيز در آن به رشتة تحرير درآورده است.
نيز ← غالمي

 حميدي ،مهرزاد ( ،1337آشتيان)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش تربيتبدني
مهرزاد حميدي مدرك كارشناســي ارشــد خود را ،در رشته
تربيتبدني ،از دانشــگاه تربيتمدرس تهــران و مدرك دكتراي
تخصصي خود را از دانشــگاه تهران دريافت كرده اســت .ايشان
عضو هيئت علمي دانشــگاه تهران است و عالوه بر مسئوليتهاي
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و بلند قرار دهد كه به گونه شــگفتانگيزي با استقبال نوجوانان
روبهرو ميشد.
با پيروزي انقالب اسالمي ،حكيمي از سوي محمد علي رجايي
ـ كفيل وقــت وزارت آموزشوپرورش ـ بــه همكاري در بازبيني
كتابهاي درســي دعوت شد و از جمله توانست كتابهاي تاريخ
دورة سه سالة راهنمايي تحصيلي را تجديد تأليف و ويرايش كند.
وي همچنين در تجديد انتشــار مجالت آموزشي «پيك» كه در
اثر حوادث انقالب متوقف شــده بود و بعدها با نام «رشد» منتشر
شــد ،نقش فعالي ايفا كرد و به مدت دو سال مجلة دانشآموز را
انتشار داد.
محمود حكيمي به جز داســتان ،در زمينة تأليف كتابهاي
علمي و تاريخي براي نوجوانان نيــز كارنامهاي پربرگ و بار دارد.
وي در ســال  1378به دريافت نشــان ـ تعليموتربيت از دســت
سيدمحمد خاتمي ـ رئيسجمهور وقت مفتخر شد.

اجرايي مختلف ،با مرتبه دانشياري مشغول تدريس به دانشجويان
مقاطع تحصيالت تكميلي ميباشــد .تأليف و ترجمه بيش از 14
عنوان كتاب ،انجام بيش از  10طرح پژوهشي ،انتشار بيش از 100
مقاله علمي و پژوهشي در نشريات معتبر داخلي و خارجي و ارائه
بيــش از  80مقاله در همايشها ،كنفرانسها و كنگرههاي ملي و
بينالمللي از جمله فعاليتهاي پژوهشي ايشان ميباشد.
دكتر حميدي از زمستان  ،1393به عضويت هيئت تحريريه
مجله رشد آموزش تربيتبدني منصوب شد.
نيز ← آزمون ،حالجی
 حالجي ،محسن ( ،1347تهران)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش تربيتبدني
محســن حالجي داراي دكتراي مديريــت و برنامهريزي در
تربيتبدني و عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان است.
وي تاكنون در پستهاي گوناگوني خدمت كرده و نيز چندين
كتــاب در زمينه تخصصي خــود تأليف يا ترجمه نموده اســت.
دكتر حالجي مدرك مربيگري چند رشــته ورزشــي نظير شنا و
دوچرخهســواري را دارد و در تأليف كتابهاي درسي تربيتبدني
نيز همكاري داشته است .وي عضو هيئت تحريريه رشد تربيتبدني
اســت و مقاالت متعددي را براي اين مجله نوشته يا ترجمه كرده
است.
نيز ← گائيني ،آزمون

 حیدری ابهری ،غالمرضا ( ،1348تهران)
 نویسنده مجالت رشد دانشآموزي
غالمرضــا حیدری ،طلبــه و دانشآموخته حــوزه علمیه قم
است .فعالیت قلمی گستردهای دارد و آثار متنوعی برای کودکان
و نوجوانان منتشــر کرده که پارهای از آنها توانســته اســت در
جشــنوارههای کتاب فصل ،کتاب سال رضوی و کتاب دین حائز
دریافــت جایزه شــود .از آثار او کتاب «نــان و نمک» یا فرهنگ
موضوعی امثال و حکم فارســی است که در  850صفحه در قطع
رحلی منتشر شده است.
حیدری ابهــری کتابهایی در حوزه توحید و خداشناســی
برای کودکان نوشــته است و در همین زمینه با مجله رشد نوآموز
همکاری دارد.

 حكيمي ،محمود ( ،1323تهران)
 سردبير رشد دانشآموز
محمود حــاج حكيمي ،معروف به محمــود حكيمي ،متولد
جنوب تهران است .وي دورة نوجواني را در فضاي سياسي ،مذهبي
و اجتماعي دهــة  30گذراند و با جريانهاي فعال مذهبي و ملي
آشنا شد و خود نيز در آنها فعاليت فرهنگي داشت .از دانشسراي
عالي ليســانس زبان انگليســي گرفت و در دبيرستانهاي تهران
به تدريــس پرداخت .از جواني به همــكاري با مجلههاي مكتب
اسالم ،نجات نسل جوان ،نسل نو و پيام شادي كه در قم از سوي
دارالتبليغ اسالمي منتشر ميشد ،روي آورد و داستانهاي جذابي
با زمينههاي اسالمي و انقالبي در آنهانوشت .در سالهاي قبل از
انقالب ،حكيمي نخستين نويسندهاي بود كه توانست مضمونهاي
ديني و انقالبي را به نحو مؤثري دستماية خلق داستانهاي كوتاه

 حیدری مالیری ،محمد ( ،1326مالیر)
 نویسنده پيك نوجوان
وی دانشآموخته رشته فیزیک از دانشگاه تهران است .از دورة
تحصیل به نویســندگی و ترجمه روی آورد و با کار در مؤسســة
انتشــارات فرانکلین به ویراســتاری کتابهای فیزیک پرداخت و
خود نیز بیش از ده کتاب را به فارســی ترجمه کرد .مالیری بعدا ً
به تحصیل ادامه داد و مدارج عالی فوق دکترا را در دانشــگاههای
فرانسه طی کرد و در اخترشناسی چهرهای نامدار شد .وی عالوه بر
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از سال  63در منطقة  2شهر تهران به آموزگاري مشغول شد و در
سال  1371به دفتر انتشارات كمك آموزشي انتقال یافت .خردور
مديرداخلي رشــد آموزش كودك است و عالوه بر سابقه همكاري
با راديو صداي معلم و دريافت نشــانها و تقديرنامههاي متعدد،
تاكنون حدود  100جلد كتاب در زمينه آموزش و ادبيات كودكان
منتشر كرده است.
نيز ← قاسمنیا ،راستی

فیزیک در زبانشناسی و تاریخ نیز صاحبنظر است و با زبانهای
باستانی و گویشهای محلی ایرانی آشنایی دارد و تحقیقاتی نیز در
این زمینه ارائه داده است .از دکتر مالیری در مجالت پیک جوان
مقاالتی دربارة نجوم و اخترفیزیک به چاپ رسیده است.
 خالقیان ،فضلاهلل ( ،1341تهران)
 مدیر داخلی رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي
فضلاهلل خالقیان در سال  1363در امتحان ورودی دانشکدة
الهیات دانشــگاه تهران ،در رشته فلسفه و کالم اسالمی ،پذیرفته
شــد و پس از دریافت مدرک لیســانس و ســپس فوقلیسانس
دکترای خود را نیز در رشــته فلســفه و کالم اسالمی ،با گرایش
حکمت متعالیه ،به سال  1380دریافت کرد.
وی از سال  1376به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
منتقل و بهعنوان مدیر داخلی مجله رشد آموزش معارف اسالمی
مشــغول بهکار شد .این همکاری بهطور پیوسته تا  13سال تداوم
پیــدا کرد .ضمن اینکه طی این ســالها مقالههایی را نیز در این
نشــریه به چاپ رســاند که زمینههای گوناگون علمی و آموزشی
را شامل میشد .وی مدرس دانشگاه علوم قرآنی شهر ری است.
نیز ← اعتصامی ،حداد عادل

 خرقانی ،محسن ( ،1359تهران)
 گرافيست مجالت رشد
محسن خرقاني داراي كارشناسي ارشد پژوهش هنر از دانشگاه
هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران است .وي بهعنوان طراح گرافيك
با مجله زمينشناسي (سه شــماره در سال  1393و  )1392كار
خود را آغاز كرد .خرقانی از ســال  1383نيز با انتشارات مدرسه،
بهعنوان مدير هنري و طراح گرافيك همكاري داشته است.
 خلجی ،حسن ( ،1336اراک)
 عضو تحریریه رشد آموزش تربیتبدنی
حسن خلجی دارای کارشناســی تربیتبدنی از مدرسه عالی
ورزش ( )1359اســت و دکترای خود را از دانشگاه تربیتمدرس
( )1374گرفته اســت .او عضو هیئت علمی دانشــگاه اراک است
و عالوه بر تدریس دروس مختلــف تربیتبدنی ،حدود  70مقاله
پژوهشــی و  11کتاب در زمینههای مربوط به تربیتبدنی منتشر
کرده است.
دکتر خلجی از پاییز  1379تا تابستان  1388بهعنوان هیئت
تحریریه مجله رشد تربیتبدنی ،با این مجله همکاری داشت.

 خداجوی ،زهره ()1341
 مدیرداخلی رشد كودك ،نوآموز و دانشآموز
زهرهخداجــوي متولد بندرانزلي و داراي مدرك كارشناســي
زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد رشت است.
وي از ســال  1372به دفتر انتشــارات كمكآموزشي ،بخش
مجالت رشــد ،وارد شــد و طي ســالهاي متمــادي وظايف و
مسئوليتهاي متعددي را عهدهدار شد كه از جمله مديريت داخلي
مجلههای رشــد كودك ( 79ـ  )74رشد دانشآموز ( 79ـ  )74و
رشد نوآموز( 72ـ  )89است .در سال  94ـ  93نيز در انتشار مجله
رشد روشن (به خط بريل ويژه نابينايان) همكاري داشته است .از
خانم خداجوی آثاري نيز در مجالت رشد انتشار یافته است.
نیز ← همتی ،حمزهزاه

 خلخالی ،سیدمرتضی ( ،1308نجف)
 عضو تحریریه رشد آموزش شیمی
ســيد مرتضي خلخالي ،زماني كه پــدرش مأمور تدريس در
مدارس ايران در عراق شده بود ،در نجف متولد شد .پدرش معلم
رياضي و در عين حال در امر تربيت معنوي فرزندان و دانشآموزان
خود وظيفهشناس بود.
خلخالي پس از بازگشت به ايران ،با ورود به دانشسراي عالي،
از اين دانشســرا ليسانس شــيمي گرفت ( )1330و به استخدام

 خردور ،طاهره ( ،1345تهران)
 مدیر داخلی رشد کودک
طاهره خردور فارغالتحصيل كارشناسي علوم تربيتي است .وي
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تأليف) نيز منتشر كرده است.
نيز ← قاسمنيا ،موسوی گرمارودی

آموزشوپرورش درآمد .مجموعه فعاليتهاي ارزشمند و موفق او
در امر تدريس و خدمات صادقانهاش سبب شد در سال  1350به
مركز تحقيقات و برنامهريزي درســي دعوت شود .در همين دوره
او به آمريكا اعزام شــد و يك دوره شش ماهه برنامهريزي درسي
را گذراند .او در ســال  1356به بازنشستگي زودهنگام به خدمت
رسمي خود پايان داد .ولي تا سالها همچنان فعال بود و در تأليف
كتابهاي درسي ،آموزش معلمان و همكاري با مجالت تخصصي
رشد فعال بود.
حجم گســترده فعاليتهاي خلخالي و كوشــشهاي متوالي
او بــراي مطالعه و پژوهــش و ارائه طرحهاي اصــاحنظامهاي
برنامهريزي درســي ،منجر به تقدير مراجع رسمي و علمي از اين
فعاليتها طي سالهاي گذشته شده است .وی از نخستین اعضای
هیئت تحریریه مجله رشد شیمی بود.

 خوشبین خوشنظر ،محمدرضا ( ،1348تهران)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش فيزيك
محمدرضا خوشبین خوشنظر دانشآموخته کارشناسی ارشد
فیزیک از دانشــگاه امیرکبیر اســت و با گروه فیزیک دفتر تألیف
کتابهای درسی همکاری دارد.
وی طی سه دهه گذشــته در نوشتن مقاالت علمی بسیار با
مجالت رشــد همکاری داشــته و بیش از صد مقاله برای مجالت
رشــد فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی ،تکنولوژی آموزشی ،و رشد
معلم نوشــته اســت .وی تعدادی مقاله به زبان انگلیسی نیز در
سطح بینالمللی منتشر کرده است .خوشبین خوشنظر همچنین
کتابهای علمی متعددی را ترجمه کرده که از آن جمله اســت:
مبانی فیزیک (هالیدی) در سه جلد ،نمایش هیجانانگیز فیزیک
در دو جلد و حرارت و ترمودینامیک.

 خلیلی ،روحاهلل (بروجن)
 عضو تحریریه رشد آموزش فیزیک
روحاهلل خلیلی دانشآموخته کارشناســی ارشد رشته فیزیک
از دانشــگاه اصفهان و در حال گذراندن دورة دکتری در دانشگاه
شهید بهشــتی است .او کارشناس گروه فیزیک دفتر تألیف کتب
درسی است .خلیلی از سال  1379به هیئت تحریریه رشد فیزیک
پیوســت .وی دارای دهها کتاب درسی و غیردرسی اعم از تألیف و
ترجمه و دهها مقاله در زمینه فیزیک است.

 خيرانديش ،عبدالرسول ( ،1336برازجان)
 سردبير رشد آموزش تاريخ
عبدالرسول خيرانديش دكتراي تاريخ خود را از دانشگاه تربيت
مدرس گرفته است .او كار خود را با دبيري تاريخ در برازجان آغاز
كرد ،سپس به سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي منتقل شد.
( )1364و با عنوان كارشــناس وكارشناس مسئول گروه تاريخ در
دفتــر برنامهريزي و تأليف كتب درســي عهدهدار امور كتابهاي
درســي تاريخ شد او از ســال  ،1371عضو هيئت علمي دانشگاه
شيراز گرديد.
دکتر خیراندیش اولين ســردبير رشد آموزش تاريخ است و تا
شــماره پنجاه و چهار اين مسئوليت را برعهده داشت و پس از آن
نیز همكاري خود را با تحريريه اين نشريه ادامه داد.
از ديگر فعاليتها و خدمات ماندگار دكتر خيرانديش ميتوان
به پايهگذاري و ســردبيري نشــريه كتاب ماه «تاريخ و جغرافيا»
در وزارت ارشــاد اسالمي اشــاره كرد .او از شماره نخست تا صدم
اين نشــريه سردبير آن بود و ضمن انتشــار شايسته آن ،كوشيد
بــا حمايت از نويســندگان جوان ،به تربيت نســلي نو در عرصه
تاريخنگاري كمك كند.

 خلیلی ،سپیده ( ،1338تهران)
 سردبیر رشد کودک و نوآموز
ســپيده خليلي ،داراي دكتراي روانشناســي از آلمان ،عضو
انجمن روانشناسان كودك ايران و نيز نويسنده و مترجم كودك
و نوجوان اســت .وي بيش از  150عنــوان كتاب براي كودكان یا
دربارة كودكان ،منتشر كرده و نخستين سردبير مجله رشد كودك
()1372نيز بوده است .عالوه براين سردبيري مجالت رشد نوآموز،
شاهد كودكان و پرستو (ضميمه نشريه بچههاي شرق) را به عهده
داشته است.
آثار سپيده خليلي،تاكنون جوايز جشنوارههايي چون جشنواره
كتاب كانون پرورش فكري كودكان جشــنواره مطبوعات كودك،
دوچرخه طالیی و ...را براي وي به همراه آورده است.
دکتر خليلي كتابهايي نيز در زمينة علوم تربيتي (ترجمه و

نيز ← :حسني (عطاءاهلل) ،جواديان ،صفتگل
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 دادار ،نصراهلل ( ،1335بهبهان)

شــد .سپس در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبيات به تحصيل
پرداخت ،در سال « 1327آتش خاموش» را منتشر كرد كه اولين
مجموعه داستاني اســت كه زني ايراني به چاپ رسانده است .در
سال  1328در رشته دكتراي ادبيات فارسي فارغالتحصيل شد و
در ســال  1329با جالل آل احمد ازدواج كرد .سيمين دانشور در
سال  1326با استفاده از بورس تحصيلي به آمريكا رفت و به مدت
دو سال در رشته زيباييشناسي در دانشگاه استنفورد به تحصيل
پرداخت .او نويسندة رمانها و مجموعه داستانهاي بسياري است
و نيز آثار ماندگاري را به فارسي ترجمه كرده است .سيمين دانشور
در سال  1390در گذشت .از كتابهاي اوست :سووشون (رمان)،
شهري چون بهشت (مجموعه داســتان) و جزيرة سرگرداني (دو
جلد) .از خانم دانشور آثاري در مجالت پيك منتشر شده است.

 گزارشگر مجالت رشد
دادار داراي مدرك كارشناســي علوم تربيتي از دانشگاه اهواز
اســت .دورة روزنامهنگاري را نيز گذرانده و تجارب زيادي در اين
حوزه اندوخته اســت .دادار ابتدا در دبيرستانهاي اهواز تدريس
ميكرد ( 1362ـ  )1361سپس به تهران آمد و در مؤسسه كيهان
به كار مشــغول شــد 1385( ،ـ  )1363و بعدها بــا روزنامه جام
جم نيز همكاري كرد .وي مدتي نيز دبير سرويس علمي ماهنامة
كيهان علمي شد ( 1373ـ  )1369كه نشريهاي مفيد و خواندني
براي نوجوانان بود .دادار همكاري خود را با نشــريات رشد از سال
 1370آغاز كرد .او  4ســال گزارشگر رشــد جوان و نوجوان بود
(1374ـ  )1370و پس از چند سال وقفه بار ديگر از سال 1386
همكاري خود را با مجالت ادامه داده و گفتوگوهاي بســياري را
براي مجالت مختلف اجرا نمود.

 داودي ،خسرو ( ،1349تهران)
 سردبير رشد برهان راهنمايي تحصيلي
خسرو داودي مهندســي عمران خوانده و سپس از انگلستان
دكتراي رياضي دريافت كرده اســت .او دبير مدارس تهران است
و در سالهاي پيش كارشــناس گروه رياضي دفتر برنامهريزي و
تأليف بوده اســت .داودي از ســال  77به سردبيري رشد رياضي
برهان راهنمايي منصوب شــد و تا ســال  88اين مسئوليت را بر
عهــده داشــت .وي داراي مقاالتي در مجالت رشــد و نيز مؤلف
تعدادي كتابهاي رياضي كمكآموزشي است.
نيز ← چمنآرا

 دانشفر ،حسين ( ،1317همدان)
 سردبير رشد آموزش زيستشناسي و زمينشناسي
حســين دانشفر داراي ليســانس زيستشناســي ()1349
و فوقليســانس آموزش علوم اســت و در زمينــه آموزش علوم،
زيستشناسي و زمينشناسي ســابقهاي ممتد و كارنامهاي پربار
از فعاليتهاي متعدد اعم از تدريس ،كارشناســي ،تأليف ،ترجمه،
ترجمة فيلم و ...دارد.
او ســالها كارشــناس مســئول گروه زيستشناســي دفتر
برنامهريزي و تأليف بود و مديريت برنامهريزي و تأليف كتابهاي
علــوم دوره راهنمايــي و زيستشناســي و زمينشناســي دورة
دبيرستان را بر عهده داشت .ترجمه فيلمهاي آموزشي نيز از ديگر
خدمات اوست .دانشفر در دهههای  60و  70سردبير مجله رشد
زمينشناسي و سپس رشد آموزش زيستشناسي بود.
نيز ← نوري دلويي ،الوندي ،كرامالديني ،شهرابي

 درويشزاده ،علي ( ،1314بندر انزلي)
 عضو هيئت تحريرية رشد آموزش زمينشناسي
علی درویشزاده در ســال  1337از دانشــكده علوم دانشگاه
تهران در رشــته زمينشناسي فارغالتحصيل شد و همان سال به
پيشنهاد استادش دكتر يداهلل سحابي در دانشگاه تهران استخدام
شــد و در دانشــكده علوم به کار پرداخت .وي سپس از دانشگاه
كلرمون فرانسه در گرايش پترولوژي ،يا شيمي نفت ،دكترا گرفت
( )1350و به ايران بازگشــت و بهعنوان اســتاديار در دانشــگاه
تهران به تدريس ادامه داد .درویشزاده در ســال  1372از سوي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري بهعنوان استاد نمونه دانشگاههاي
كشــور انتخاب گرديد .دو كتاب او «اصول آتشفشانشناسي» و
«پترولــوژي تجربي و كاربردهــاي آن» در دورههاي اول و هفتم

 دانشور ،سيمين ( ،1300شيراز)
 نويسنده مجالت پيك
پدر سيمين دانشور ،دكتر محمد علي دانشور ،در شيراز پزشك
و مادرش قمرالسلطنه حكمت مدير هنرستان دخترانه شيراز و نیز
نقاش بود .دوران ابتدايي و متوسطه را در مدرسه انگليسي مهرآیين
به تحصيل پرداخت و در امتحانات نهايي شاگرد اول سراسر كشور
28

آبادان متولد شد .پدرش ناخدا خلف نام داشت.
او در ســال سوم دبيرستان تحصيل را رها كرد و بهدنبال كار
رفت .حضور انگليســيها در تأسيســات نفتي شهر آبادان و تردد
آنان در سطح شــهر و كاربرد آن زبان ،دريابندري را به يادگيري
زبان انگليســي عالقهمند ساخت و او بهطور خودآموز به فراگيري
اين زبان پرداخت و وارد فعاليتهاي نويســندگي و ترجمه شــد.
اولين اثرش ترجمة كتاب معروف «وداع با اسلحه» نوشتة ارنست
همينگوي بود ( )1332كه در تهران چاپ شد.
دريابندري پس از كودتاي  28مــرداد  32به زندان افتاد .در
زندان به مسائل فلســفي عالقهمند شد و در مدت حبس ،كتاب
«تاريخ فلســفه غرب» اثر برتر اندراســل را ترجمه كرد كه اثري
تأثيرگذار اســت .وي بعد از چهار ســال حبس و آزاد شــدن در
انتشــارات فرانكلين مشغول به كار شــد و در آنجا به ترجمة آثار
ادبي رماننويسان و نمايشنامه نويسان معروف آمريكايي پرداخت
و كتابهاي متعددي را در آنجا ترجمه كرد.
او با همكاري همسرش ،فهيمه راستكار كه بازيگر و دوبلور بود،
«كتاب مســتطاب آشپزي» را به رشتة تحرير در آورد كه موجب
شهرت بيش از پيش او شد.
دريابندري به مناســبت ترجمه آثار ادبي آمريكايي موفق به
دريافت جايزه تورنتون و ايلدر از دانشگاه كلمبيا گرديده است.
نجف دريابندري در سالهاي پيش از انقالب با مجالت پيك
همكاري داشــت و از جمله مقاالتي با عنوان ســيري در فلسفه،
سيري در نقاشي و مقالههايي در بخش علمي مينوشت.

كتاب سال جمهوري اسالمي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي بهعنوان كتاب سال جمهوري اسالمي برگزيده شدهاند.
درويشزاده رئيس دانشــگاه غيرانتفاعي جابربن حيان رشت
است.
او طي ســالهاي متمادي با مجالت رشــد زيستشناسي و
زمينشناسي همكاري داشته است.
 درمبخش ،كامبيز ( ،1321شيراز)
 كاريكاتوريست مجالت پيك
كامبيز درم بخش از پيشكســوتان هنــر كاريكاتور در ايران
معاصر به شمار ميرود و صاحب سبك است.
وي از  15ســالگي همكاري با نشــريات طنز داخلي از جمله
هفتهنامه توفيق را شــروع كرد و طي سالهاي مستمر :حدود 50
ســال ،با نشــريات داخلي و خارجي همكاري كرد .از كارهاي او
تاكنون دهها نمايشــگاه در ايران و كشورهاي خارجي برگزار شده
كه جوايز بسياري را نصيب او ساخته است .همچنين نشان شواليه
را از دولت فرانسه در سال  1393دريافت نموده است .در هر بخش
در زمينههاي متفاوتي چون طراحي جلد كتاب ،تصويرگري كتاب
كودك ،پوستر ،فيل م كوتاه،كارتپستال و  ...نيز فعال بوده و ساخت
چند فيلم انيميشن (كارتون) را هم دركارنامه خود دارد.
درم بخش در سالهاي انتشار مجالت پيك ،با دفتر انتشارات
آموزشــي همكاري داشت و آثار بســياري از وي در اين مجالت
چاپ شده است كه از جمله كاريكاتورهاي جلد مجله پيك معلم
و خانواده است.

 دلير ،نيره ( ،1351تهران)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش تاريخ
نيره دلير كارشناســي و كارشناسي ارشد تاريخ را از دانشگاه
شــهيد بهشتي اخذ كرده و دورة دكتري را نيز در همين دانشگاه
گذرانده است .وي ابتدا بهعنوان دبير تاريخ در شهر تهران خدمت
ميكرد .ســپس به آموزش عالي راه يافــت و عضو هيئت علمي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شد.
تدريس در دورههــاي ضمن خدمت ،دريافــت تقديرنامه از
چندين نهاد فرهنگي و انتخاب بهعنوان پژوهشــگر برتر از جمله
سوابق كاري اوســت .وي مقاالت پژوهشی متعددي در نشريات
علمي منتشر كرده و راهنمايي پاياننامههاي متعددي را بهعهده

 د ّري ،جعفر ( ،1358شهر ري)

 نويسنده در رشد آموزش زبانهاي خارجي
دري دانشآموخته زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اسالمي
جعفر ّ
است و دكتراي خود را از دانشگاه تهران دريافت كرده است .از وي
مقاالتي در مجله رشد زبان و نيز در مجالت بينالمللي چاپ شده
اســت .او بارها در كنفرانسهاي بينالمللي نيز شركت كرده و در
داخل نيز در تربيت مدرسان زبان انگليسي فعال بوده است.
 دريابندري ،نجف ( ،1308آبادان)
 نويسنده مجالت پيك
دريابندري اهل روســتاي چاكوتاه بوشــهر بود ،ولي در شهر

داشته اشت .دكتر دلير از سال  92عضو تحريريه رشد آموزش تاريخ بوده است.

29

 دولتآبادي ،پروين ( ،1303اصفهان ـ  ،1387تهران)

 ديزجي ،محمدحسين ( ،1346تهران)

 شاعر مجالت پيك
پروين در خانوادهاي اهل دانش و فرهنگ متولد شد .مادرش
فخر گيتي مدير مدرسهاي در اصفهان و پدرش حسامالدين رئيس
اوقاف اصفهان و ســپس شــهردار تهران بود .با مهاجرت خانواده
به تهران ،پروين تحصيالت متوســطه را در تهران به پايان رساند
و وارد دانشــكدة هنرهاي زيباي دانشــگاه تهران شــد تا نقاشي
و مجسمهســازي بياموزد ،اما به زودي تغييــر نظر داد و در يك
پرورشگاه به كار تربيت و سرپرستي كودكان پرداخت .دولتآبادي
كه از  14ســالگي شــروع به سرودن شــعر كرده بود ،با تأسيس
نشــريات پيك ،همكاري با مركز انتشارات آموزشي را آغاز كرد و
طي سالهاي متمادي اشعار زيبا و كودكانهاش را در اين نشريات،
شامل :پيك كودك ،پيك نوآموز ،پيك دانشآموز ،و پيك نوجوانان
به چاپ ميرســاند .او و محمود كيانوش ،در واقع دو ستون اصلي
شــعر در مجالت پيك بودند .از اين شــاعر بيش از  50اثر براي
كودكان به چاپ رسيده است ،از جمله :حروف الفباي زبان فارسي
با نقــش حيوانات (تهيه و تنظيم ابراهيم دادپي با اشــعار پروين
دولتآبادي) ،خانة مقوايي،گل را بشــناس كودك من و مرغ سرخ
پاكوتاه .گلبادام او جايزة بهترين شــعر كتاب كودك را در ســال
 1336از آن خود كرد.
دولتآبادي همچنين از بنيانگذاران شوراي كتاب كودك بود.
وي بر اثر سكتة قلبي درگذشت و در قطعة هنرمندان بهشتزهرا
به خاك سپرده شد.
نيز ← كيانوش

 گزارشگر مجالت رشد
ديزجي داراي مدرك كارشناسي روزنامهنگاري و كارشناسي
ارشد روابط عمومي است .او از سال  1366به بعد وارد فعاليتهاي
فرهنگي و مطبوعاتي شــد .ســابقه مطبوعاتي وي شــامل انواع
فعاليتها نظير تهيه گزارش ،گفتوگو ،عكاســي و غيره اســت.
ديزجي نويســنده نيز هســت و تا كنون حدود  40كتاب و دهها
مقاله منتشر كرده است .او از سال  1373تا  1388با مجالت رشد،
بهويژه رشــد ابتدايي ،همكاري داشــته و در اين مدت گزارشها
و گفتوگوهاي ارزشــمندي تهيه نموده اســت .طراحي و اجراي
مسابقات ،حل جدول قرآني ،داوري جشنوارههاي مطبوعاتي (در
بخشهاي عكاسي ،گفتوگو و )...و تدريس در زمينة خبرنويسي و
فنون مصاحبه ،از ديگر فعاليتهاي ديزجي است .ديزجي كارمند
رسمي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است.
 ذكايي ،محمدسعيد ( ،1344تهران)
 عضو تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي
محمد ســعيد ذكايي ليسانســية علوم اجتماعي از دانشگاه
تهران )66( ،فوقليســانس پژوهش اجتماعي از دانشــگاه شهيد
بهشتي ( )72و دكتراي جامعهشناسي ارزشها از دانشگاه شفيلد
انگلســتان ( )1998اســت .او در حال حاضر عضو هيئت علمي
دانشگاه عالمه طباطبايي است .عضو هیئت تحریریه چندین مجله
تخصصی بوده است .به عالوه مدیر کلی اداره نظرسنجی سازمان
ملــی جوانان (4ـ )1383را در کارنامه خــود دارد .از وی تاکنون
عالوه بر مقاالت متعدد در نشــريات داخلي و خارجي دو كتاب با
عنوان «فرهنگ مطالعات جوانان» و «جامعهشناسي جوانان ايران»
(نشــر آگه) منتشر شده است .او از سال  1380به عضويت هيئت
تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي منصوب شد.
نيز ← شهابي ،بيات

 دهقان ،حسين ( ،1342قروه)
 عضو تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي
حسين دهقان داراي ليسانس و فوقليسانس علوم اجتماعي از
دانشگاه شهيد بهشتي و دكتراي جامعهشناسي از دانشگاه پنجاب
هند اســت .او دو دوره (دوره ســوم و چهارم) رياســت «انجمن
جامعهشناســي آموزشوپرورش» را بر عهده داشــته و مديريت
اجراي طرح جامع آمارگيري فرهنگي كشور ( )1380و راهاندازي
واحد تحقيقات آموزشــي و كامپيوتــر اداره كل آموزشوپرورش
در كردســتان ( )1368را نيز به انجام رسانده است .دكتر دهقان
در ســال  1393به عضويت هيئت تحريريه رشــد آموزش علوم
اجتماعي منصوب شد.

 ذوالفقاري ،حسن ( ،1345دامغان)
 مدير داخلي رشد آموزش زبان و ادب فارسي
حسن ذوالفقاري داراي مدرك دكتراي زبان و ادبيات فارسي
از دانشگاه تهران ( )1375و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس است.
او بيش از ده سال كارشناس و مؤلف كتابهاي درسي در سازمان
پژوهش بود و در اين زمان مديريت داخلي مجله رشد زبان و ادب
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«علوم تربيتي» گرفته و فوقليسانس آموزش زبان فارسي را نيز از
دانشگاه پيام نور تهران دريافت كرده است.
وي از حدود ســال  80به ويراســتاری مجالت رشد پرداخت
و مجالت متعددي را تا امروز ويرايش كرده اســت ،از جمله علوم
اجتماعي ،تربيت بدني ،تكنولوژي آموزشــي ،رشــد جوان ،رشد
جوانه ،آموزش قرآن ،آموزش معارفاسالمي ،رشد برهان متوسطه،
برهان راهنمايي و نيز سالنامة رشد.
راســتانی با ناشــران آموزشــی در زمینة ویرایش و ترجمه
همکاری میکند و مشاور تهیه و تدوین چندین کتاب آموزشی از
مجله مجموعة دوجلدی «پرورش نسل خالق در ایران» بوده است.
نيز ← اميرابراهيمي ،حجتي طباطبايي ،محمودي

فارســي را نيز بر عهده داشت .نوشتن شرح حال پارهاي از بزرگان
ادب فارســي معاصر (با عنوان ياد ياران) در اين مجله از كارهاي
وي در آن دوره بود.
نيز ← سنگري ،هادي
 رئيسدانا ،فرخلقا ( ،1322تهران)
 عضو هيئت تحريرية رشد تكنولوژي
خانــم رئيس دانا در ســال  1340كار خود را بــا آموزگاري
آغاز كرد و در  1375با درجة اســتادياري در ســازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزشي بازنشسته شد .وي ليسانسية علوم اجتماعي
از دانشــگاه تهران ( ،)1344فوقليسانس روانشناسي از دانشگاه
آزاد ( )1346و دكترا در مديريت آموزشــي از دانشــگاه بردو در
آمريكاست ( )1997رئيس دانا مؤلف بيش از  160مقاله آموزشي
ـ فرهنگي و  22كتــاب (تأليف و ترجمه) و مجري چندين طرح
پژوهشــي اســت .او طي ســالهاي خدمتش عضــو كميتهها و
كميسيونهاي متعددي در وزارت آموزشوپرورش بوده و خدمات
شــاياني ارائه داده است .در كنگرههاي گوناگون داخلي و خارجي
شــركت كرده و مقاله ارائه داده است .دكتر رئيس دانا از ديرباز با
مجله رشد تكنولوژي آموزشي همكاري داشته و عضو تحریریة این
مجله است.

 راستي ،مجيد ( ،1333تهران)
 سردبير رشد كودك
مجيد راســتي داراي ليسانس ادبيات انگليســي از دانشگاه
عالمه طباطبائي است .وي تاكنون بيش از  60عنوان كتاب براي
خردساالن وكودكان منتشر كرده است .نيز با گروه كودك شبكه 2
و  1سيما  25سال همكاري داشته است .مجموعه تلويزيوني «علي
كوچولو اين مرد كوچك» در دهه  60از آثار اوســت .راستي مدير
مسئول نشــريه قلك در اوايل دهه  70بوده و همكاري با كيهان
بچهها ،نبات خردســاالن و سروش كودكان و خردساالن را نيز در
كارنامه خويش دارد .مجيد راستي از سال  88با رشد كودك ،رشد
نوآموز و رشــد دانشآموز همكاري داشــت و از سال  95سردبير
رشد كودك شد.
نيز ← قاسمنيا

 رادپور ،فاطمه ( ،1339تهران)
 تصويرگر مجالت رشد
فاطمه رادپور ،به توصيه و تشــويق دبير زيستشناسي خود
در دبيرســتان ،پس از دريافت ديپلم به دانشــگاه هنر رفت و در
رشته نقاشــي مدرك كارشناسي گرفت ( .)1368سپس از طريق
محمدعلي كشاورز ـ معاون فني هنري مجالت رشد ـ به همكاري
دعوت شــد و به نقاشــي براي اين مجالت پرداخت .وي مدرك
كارشناسي ارشد خود را از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
دريافت كرده اســت ( .)1375رادپــور در تصويرگري كتابهاي
درسي و غيردرسي نيز فعاليتهاي شايان توجهي داشته است.
نيز ← كشاورز (محمدعلي)

 رباني ،جعفر ( ،1333اصفهان)
 سردبير رشد معلم
جعفر رباني دانشآموخته رشــته شيمي از دانشگاه اصفهان و
رشته مديريت فرهنگي از دانشگاه (تهران) است .او از سال 1370
به همكاري با سازمان پژوهش دعوت شد .نخست به مديريت كل
دفتر انتشارات كمكآموزشي منصوب گرديد و سپس در سمتهاي
معاون دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درســي ،كارشناس مسئول
ويرايش دفتر مذكور و نيز بهعنوان معاون ســازمان دانشآموزي
كشور خدمت كرد .او همچنين طي خدمت خود سردبيري مجله
رشــد راهنمايي تحصيلي ( 1380ـ  )1373و سپس مجله رشد

 راستاني ،بهروز ( ،1335خرمشهر)
 ويراستار مجالت رشد
بهروز راســتاني از دانشــگاه عالمه طباطبايي تهران ليسانس
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معلم ( 1392ـ  )1387را به عهده داشته است .از نامبرده مقاالت
متعددي در مجالت رشــد چاپ شــده و داراي تأليفاتي است ،از
جمله فرهنگنامه نامآوران (نشــر طاليي) از انشــا تا نويسندگي
(انتشارات مدرسه) هويت ملي (انجمن اوليا و مربيان) ،دانش نامه
(محراب قلم) مثنوي جوان (قو) .مســئوليت گروه ويرايش دفتر
انتشارات و تكنولوژي آموزشي (از سال  )1387نيز از فعاليتهاي
اخير اوست.

مديريت انتشارات كانون پرورش فكري كودكان نوجوانان منصوب
گرديد .بارزترين وجه شــخصيت رحماندوست سرودن شعر براي
كودكان و نوجوانان در سالهاي پس از انقالب است ،به طوري كه
از او بيش از يكصد اثر بهصورت مجموعه داستان و مجموعه شعر
منتشــر شده است .در مقام اجرا نيز رحماندوست در سمت مدير
برنامه كودك سيما ،سردبير نشــريه پويه ،مدير مسئول نشريات
رشــد ،سردبير رشد دانشآموز ،عضو سردبيري سروش كودكان و
داور جشنواره بينالمللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان (اصفهان) و
مديركل دفتر مجامع و فعاليتهاي فرهنگي وزارت ارشاد اسالمي
فعاليت كرده است.

 رجبزاده ،احمد ( ،1337مشهد)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي
احمد رجبزاده ليسانســيه جامعهشناسي از دانشگاه تهران و
فوقليسانس و دكتري همين رشته از دانشگاه تربيت مدرس است.
ت معلم تهران است ،در دهه 1370
او كه بازنشستة دانشگاه تربي 
در برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي علوم اجتماعي مشاركت
داشــت و عضو هيئت تحريريه رشد علوم اجتماعي بود .عالوه بر
آن طرحهاي پژوهش متعــددي را اجرا كرده و از جمله در طرح
سنجش نگرشهاي ايرانيان كه در دوره اصالحات اجرا شد نقش
فعال داشت.

 رحماني ،شمسالدين ( ،1324تهران)
 نويسنده مجالت رشد
شمسالدين رحماني پس از دريافت ديپلم از دبيرستان البرز،
در سال  1343به دانشگاه راه يافت و در رشته مهندسي كشاورزي
از دانشگاه كرج فارغالتحصيل شد .در سال  1349به سربازي رفت
و با عنوان ســپاهي دانش به زاهدان اعزام شد .در اين شهر با امير
توكل كامبوزيا ،چهرة سياسي ـ فرهنگي تبعيدي در زاهدان آشنا
شــد كه اين امر بر او تأثيرگذار بود و بعدها در مجله رشــد معلم
انعكاس يافت .رحماني در ســال  1354به اتهام اقدام عليه امنيت
ملي كشــور توسط ساواك دستگير شد و تا سال  1356در زندان
به سر برد .پس از پيروزي انقالب اسالمي به كسوت معلمي درآمد
و در نشرياتي چون رشد معلم نيز به نويسندگي مشغول شد .وي
چندين ســال در دفتر انتشارات كمك آموزشي فعاليت ميكرد و
پس از آن به معاونت توليد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان
منصوب شد)1371( .
فرهنگ و زبان ،لوالي ســه قاره ،نظــم نوين جهاني ،جنايات
جهاني ،ماهيت سازمان ملل از آثار اوست.
نيز ← چينيفروشان ،محقق

 رجبي ،حميد ( ،1346سمنان)
 عضو هيئت تحريريه رشد تربيتبدني
حميد رجبي دكتر در رشــته فيزيولوژي ورزشــي از دانشگاه
تهران و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي است .از وي تاكنون
چندين جلد كتــاب تأليف و ترجمه و مقاالت متعددي در زمينه
رشــته تخصصي او منتشر شده اســت .وي از  1378به عضويت
هيئت تحريرية رشد تربيتبدني درآمد.
نيز ← آزمون ،حسيني (سيد امير) ،كاشف.
 رحماندوست ،مصطفي ( ،1329همدان)
 مديرمسئول مجالت رشد
مصطفي رحماندوست ،شاعر ،قصهنويس و مترجم كتابهاي
كودكان و نوجوانان اســت .وي پس از اخذ مدرك كارشناسي در
رشــتة زبان و ادبيات فارسي از دانشــگاه تهران ،مدتي بهعنوان
كارشناس كتابهاي خطي در كتابخانه مجلس به كار مشغول شد.
او با رهنمودهاي دكتر شريعتي و شهيد دكتر بهشتي در حسينيه
ارشاد كار خود را بر ادبيات كودكان متمركز كرد .پس از انقالب به

 رزاقي ،سعيد ( ،1345بابل)
 تصويرگر مجالت رشد
ســعيد رزاقي داراي فوقليسانس تصويرگري است و فعاليت
هنري خود را در مجالت رشــد از  1365آغاز كرد و آثار تصويري
بسياري در اين مجالت از خود به جا گذاشت .وي در عين حال با
بسياري از نشريات همچون كيهان ،سروش ،زمزم انگليسي ،زمزم
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بر نگارش و چاپ بيش از هشــتاد مقاله در نشريات رشد ،حدود
 70جلد كتاب در زمينه رياضي نگاشــته كه تأليف دايرئالمعارف
هندســه در بيش از  18مجلد ،از جمله آنهاســت .رستمي عضو
گروه رياضي انتشارات مدرســه ( 1385ـ  )1370و عضو انجمن
رياضي دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي نيز بوده است.
نيز ← اميري ،شهرياري ،ياسيپور

عربي ،باران و ...همكاري داشــته است .رزاقي عالوه بر كتابهاي
درســي دوره ابتدايي براي ناشــران مختلف نيز تصويرگري كرده
اســت .او تجربه زيــادي در زمين ه كميك اســتريپ دارد .وي در
ســالهاي  1375 ،1374و  1377در جشنوارهها موفق به كسب
جوايزي شده است.
 رستگار ،طاهره ( ،1329شيراز)

 رضايي ،فاطمه ( ،1345تهران)

 نويسنده مجالت رشد
وي كه دانشآموخته رشــته «شيمي» و «مكانيك» است در
سال  1357بهعنوان كارشناس ،به مركز انرژي خورشيدي دانشگاه
شيراز رفت و يك سال در آن مركز خدمت كرد و سپس ،از 1358
تا  ،1359مســئوليت مركز تربيتمعلم دختران شيراز را عهدهدار
شد.
خانم رســتگار همزمان با تحوالت انقالب فرهنگي ،در ســال
 1359خدمت در دبيرستان را پذيرفت تا به دانشآموزان «رياضي»
بياموزد ،آموزشي كه تا سال  1368ادامه يافت.
در ســال  1372رستگار به تهران آمد و بهعنوان عضو هيئت
علمي در دانشگاه علم و صنعت ايران استخدام شد .از سال 1368
نيز كارشناس« ،گروه علوم تجربي دفتر برنامهريزي و تأليف» شد
و همكاري مســتمري با مراكز انتشاراتي در جهت تأليف و انتشار
كتابهاي علمي و كمك آموزشي برقرار كرد و عالوه بر آن مقاالت
متعددي براي نشريات تخصصي از جمله نشريات رشد تهيه نمود.
وي در طــول فعاليت خود موفقيتهاي زير را كســب كرده
است:
الف .دريافت جايزه يا تقدير از چهار دوره جشنواره كتابهاي
كمكآموزشي «رشد»
ب .دريافــت جايــزه «هري مــككاردي» از طرف شــوراي
بينالملل علوم ابتدايي (وابســته به انجمن معلمان علوم آمريكا)
ـ 1384
ج .كانديداي ايراني جايزه «كالينگار» يونسكو ـ 1382

 سردبير رشد روشن
فاطمه رضايي داراي مدرك كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
از دانشــگاه تهران و كارشناسي ارشد همين رشته از دانشگاه آزاد
اسالمي است .وي در سال  1370در آموزشوپرورش استخدام شد
و تا سال  1391بهعنوان دبير ادبيات در بخشهاي مختلف خدمت
ميكرد .از اين سال به مجتمع نابينايان نرجس رفت.
وي در كنار تدريس ،با شــبكه آموزش راديو همكاري داشت.
با تأســيس مجله رشد آموزشابتدايي ،به ســردبيري محبتاهلل
همتي ،رضايي نيز از ســال  1377همــكاري خود را با اين مجله
آغاز كرد و (در زمينة تهيه گــزارش و گفتوگو با صاحبنظران)
مطالب بسياري تهيه نمود .از سال  1393نيز كه رشد روشن (ويژه
نابينايان) در اين دفتر تأسيس شد ،خانم رضايي سردبيري آن را
برعهده گرفت.
نيز ← همتي
 رضايي كهريز ،بهروز ( ،1347اردبيل)
 سردبير رشد دانشآموز
بهروز رضايي دانشآموخته كارشناســي ارشــد فقه و مباني
حقوق اســامي است .وي پيش از ســردبيري رشد تجربه كار در
مجله آيندهسازان و سردبيري مجله اميد آينده را داشت و از سال
 1380به ســردبيري رشــد دانشآموز منصوب شد و هشت سال
اين كار را ادامه داد .رضايي نويســندة كودكان و نوجوان اســت و
كتابها و مقاالتي در اين حوزه از وي منتشر شده است از جمله:
مجموعه  12جلدي قصههاي خدا ( )1393و فرهنگنامه طاليي
نوآموز ( .)1392او تاكنون دهها مقاله نوشته و تعدادي كتاب را نيز
ويرايش كرده است.
نيز ← شفيعي ،نيكطلب

 رستمي ،محمدهاشم ( ،1318طبس)
 عضو تحريرية رشد برهان متوسطه
محمدهاشم رستمي دانشآموخته رشته رياضي از دانشسراي
عالي اســت .وي از آغاز انتشــار فصلنامه رياضي برهان متوسطه
عضو هيئت تحريريه آن بوده اســت .محمدهاشم رستمي عالوه
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 رمضاني ،جمشيد ( ،1343رودبار)

 رهبر ،منيژه ( ،1324تهران)

 مدير داخلي رشد آموزش تربيتبدني
جمشــيد رمضانــي داراي مــدرك كاردانــي تربيتبدني و
كارشناســي علوم سياسي است .وي به جز سابقه معلمي ،اداري و
مطبوعاتي ،تاكنون كتابهايي در زمينه «تاريخچه باشگاه پاس» و
برخي قهرمانان ورزشي تأليف نموده است .رمضاني طي چند سال
مديرداخلي رشد آموزش تربيت بدني بوده است.
نيز ← آزمون

 سردبير رشد آموزش فيزيك
منيژه رهبر ،سردبير رشد فيزيك ،دانشآموخته دورة ليسانس
( )1347و فوقليســانس فيزيــك ( )1349از دانشــگاه تهران و
دكتراي مهندسي هستهاي از دانشگا ه ابريال لندن است (.)1357
دكتر رهبر عضويت در شــوراي برنامهريزي گــروه فيزيك دفتر
برنامهريــزي و تأليــف كتب درســي ( 92ـ  ،)1371عضويت در
تحريريه مجلة علوم دانشــگاه الزهرا ( 1377ـ  )1374و رياســت
گروه فيزيك مركز نشــر دانشــگاهي ( 1381ـ  )1375را نيز در
كارنامــه خود دارد .او عالوه بر نگارش مقاالت متعدد ،تاكنون 15
كتــاب در زمينه تخصصي خود ترجمه كرده اســت ،از آن جمله
ترجمه كتاب «فيزيك مفهومي» در چهار جلد است كه در بيست
و هشتمين دوره كتاب سال جمهوري اسالمي بهعنوان كتاب سال
معرفي شد .دكتر رهبر از سال  1363تا  1374عضو تحريريه رشد
آموزش فيزيك بود و پس از اصغر لطفي به سردبيري آن منصوب
شد.

 رمضاني ،عليرضا ( ،1336مشهد)
 عضو هيئت تحريريه رشد آموزش تربيتبدني
عليرضا رمضاني داراي دكتراي تربيتبدني اســت و در حال
حاضر عضو هيئت علمي دانشــگاه شهيد رجايي است .وي مؤلف
چند كتاب دانشگاهي و چندين مقاله پژوهشي است كه برخي از
آنها را در ســمينارهاي داخلي و خارجي ارائه كرده است .دكتر
رمضاني عضو تحريريه رشد تربيتبدني است.
نيز ← حسيني (سيدامير) ،كاشف ،گائيني

 ريحاني ،ابراهيم ( ،1345سمنان)
 عضو هيئت تحريريه رشد برهان رياضي متوسطه دوم
ابراهيم ريحاني دانشآموخته رشــته رياضي از دانشگاه تهران
اســت و دكتراي آموزش رياضي خود را از دانشگاه دولتي مسكو
گرفته است .او طي سالهاي  77ـ  1365در دورههاي راهنمايي و
متوسطه تدريس كرده و در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشگاه
شــهيد رجايي است.ريحاني از ســال  1391تاكنون عضو هيئت
تحريريه رشد برهان رياضي دوم متوسطه است و عالوه بر نگارش
مقاالتي در آن ،حدود  24مقاله در ســاير نشريات رياضي منتشر
كرده اســت .وي از مؤلفان كتابهاي درســي رياضي است و در
تأليف چندين كتاب درســي رياضي مشاركت داشته است .يكي
از آثار وي در دو جلد به زبان روســي نگاشته شده و جايزة 2010
وزارت آموزشوپرورش آن كشــور را از آن خود كرده است .دكتر
ريحاني از  1387به عضويت شوراي برنامهريزي گروه رياضي دفتر
برنامهريزي و تأليف كتبدرسي درآمد.

 رمضاني ،فاطمه ( ،1344تهران)
 عضو تحريريه رشد آموزش ابتدايي
فاطمه رمضاني ديپلم متوســطه رشــتة اقتصاد اجتماعي و
كارشناس رشته علوم تربيتي ( )1366و كارشناسي ارشد برنامهريزي
آموزشي دانشگاه تهران ( )1372و دكتراي تعليموتربيت دانشگاه
بينالمللي علوم اسالمي ( )1385اســت .خانم رمضاني تدريس،
معاونت مدرســه ،همكاري با وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي ،صدا
و سيما و سازمان فرهنگي شهرداري تهران را در كارنامهاش دارد.
او از ســال  1376همــكاري خــود را با ســازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزشــي آغاز كــرد و از  1379بهطور تماموقت به
سازمان پيوست.
رمضاني معاون ابتدايي دفتر برنامهريزي و تأليف كتب ابتدايي
و متوســطه است و در اين سالها در اجراي پروژهها و تهيه اسناد
متعددي همكاري داشــته است .او سالهاست كه با رشد آموزش
ابتدايي همكاري دارد و مقاالتي از او در اين مجله چاپ شده است.

 زارعي ،مهدي ( ،1361تهران)
 نويسنده مجالت رشد
مهدي زارعي پس از اتمام تحصيالت خود در رشته مهندسي
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 زينالدين ،حميدرضا ( ،1348تهران)

متالورژي ،به رشــتة تاريخ روي آورد و در حال حاضر كارشناس
ارشد تاريخ است .زارعي نويسندگي در مطبوعات را از سال 1382
آغاز كرده و طي يك دهه با مجالت و روزنامههاي مختلفي همكاري
داشــته .لذا عمده آثار او مطالب ورزشــي است .نشرياتي كه وي
براي آنها مطالب ورزشي نوشته است ،عبارتاند از :كيهانبچهها
( 1382ـ  ،)1391رشد نوجوان ( 1383تاكنون) ،رشد دانشآموز
( ،)1385ســامبچهها ( 1383ـ  ،)1388ماهنامه نيكي (،)1383
روزنامه و ماهنامه خبر ورزشي ( 1384ـ  ،)1387كيهان كاريكاتور
( ،)1391ماهنامه ورزش نيروي انتظامي ( ،)1389هفتهنامه دنياي
ورزش ( )1387و  ...همچنين از نوشــتههاي او يك نرمافزار چند
رســانهاي درباره بازيهاي المپيك نيز به بازار عرضه شده است.
عالوه بر اين ،وي ســابقاً بخش ورزشــي خبرگــزاري دانا را اداره
ميكرد.

 عضو تحريريه رشد مشاور مدرسه
حميدرضــا زينالديــن متولــد تهران و كارشــناس ارشــد
برنامهريزي آموزشي و شاغل در آموزشوپرورش است .وي سالها
در بخشهاي مختلف وزارت آموزشوپرورش به خدمت اشــتغال
داشته و عضو تحريريه نشريه تربيت بوده است ( 93ـ  .)1390او از
سال  93عضو هيئت تحريريه رشد مشاور مدرسه گرديد.
 ژوبرت ،كلر ( ،1340فرانسه)
 نويسنده مجالت رشد
خانــم كلر ژوبرت در فرانســه به دنيا آمــد و در يك خانوادة
فرهيختة مســيحي بزرگ شد .در سن  19سالگي مسلمان شد و
از سال  1362با همسرش كه ايراني است مقيم ايران گرديد .وي
تحصيالتش ليسانس علوم تربيتي ،فوقليسانس ادبيات كودك ـ
كه از راه دور از دانشــگاه «لو مان» فرانسه گرفته و نيز تحصيالت
حوزوي (سطح دو) در ايران دارد.
خانــم ژوبرت كار نويســندگي و تصويرگــري را همزمان از
ســال  1375آغاز كرد و به دو زبان فارســي و فرانسه مينويسد.
از ســال  1388همكاري با نشــريات كودكان را آغاز كرد و عضو
گروه كارشناسي داستان رشد نوآموز شد .وي با مجلههاي سروش
كودكان ،نبات كوچولو و نشــريات كودك ديگري (پوپك ،ســه
چرخه )...سابقة همكاري دارد .ژوبرت تاكنون حدود بيستاثر به
ج اثر ترجمه و چند اثر به زبان فرانسه و چند اثر در
فارســي  ،پن 
زمينه ادبيات كودكان و نوجوانان منتشر كرده است.

 زارعي نيستانك ،شهال ( ،1332تهران)
 مدير داخلي رشد آموزش زبانهاي خارجي
شهال زارعي نيستانك داراي مدرك كارشناسي زبان انگليسي
از مدرســة عالي پارس سابق (دانشــگاه عالمه طباطبايي) است
( .)1356نخســت در مــدارس به تدريس پرداخت و ســپس به
ســازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشــي منتقل شد ( )1364و
بهعنوان كارشناسي زبان انگليســي در دفتر برنامهريزي و تأليف
كتب درسي به خدمت خود ادامه داد.
از بدو تأســيس مجله رشد زبان در سال  ،1365شهال زارعي
به مديريت داخلي آن منصوب شده و تا امروز به اين خدمت ادامه
ميدهد.
نيز ← بيرجندي ،عناني سراب ،ميرحسني

 éسادات اشکوری ،کاظم ( ،1317اشکور)
 éشاعر مجالت پیک
کاظم سادات اشــکوری در اشکور از توابع گیالن بهدنیا آمد.
وی که از دانشــگاه تهران در رشته جغرافیای اقتصادی و انسانی
مدرک لیســانس گرفته از شاعران مطرح معاصر در دهههای 40
تا  70بود .اشــعاری از وی درمجالت پیک چاپ شده است .از آثار
اوست :شبها ،از ده صبح ،از برکهها به آینه ،رگبار آفتاب ،ماهتاب
اسفند ،چهار فصل ،در کنار جاده پاییزی.

 زينالي ،مهدي ( ،1367آذربايجان غربي)
 نويسنده رشد دانشآموز
زينالي كارشناس آموزش دبستان و پيشدبستان و كارشناس
ارشــد روانشناســي كودكان استثنايي اســت .وي مربي كانون
پرورش فكري ،معلم پيش دبستان و دبستان و نيز داستاننويس
است و دريافت چند جايزه در مسابقات داستاننويسي كشوري را
در كارنامه خود دارد.
او از سال  93همكارياش را با رشد دانشآموز آغاز كرد.
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 éسادات ،محمدعلی ( ،1327تبریز)

 éساالرکیا ،مهدیه ( ،1349تهران)

 éنویسنده رشد قرآن و معارف اسالمي
محمدعلی سادات دانشآموخته رشته مهندسی راه و ساختمان
از دانشکدة فنی دانشگاه تبریز است .او از فعاالن و مبارزان سیاسی
ـ مذهبی ،بهویژه در تبریز ،در ســالهای منجر به انقالب اسالمی
بوده و در زمینه اندیشه اســامی آثار متعددی پدیدآورده است.
بــا توجه به همین ســابقه ،وی پس از انقالب ،ب ه دعوت شــهید
محمدعلی رجایی به استخدام وزارت آموزشوپرورش درآمد و در
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی مشغول به کار شد .در این
سازمان مهندس سادات به تألیف کتابهای بینش اسالمی برای
دوره دبیرستان پرداخت که در آنها روانی قلم و سالست بیان وی
مشــهود است .او همچنین عضو فعال و از نویسندگان مجله رشد
معارف اسالمی در دهة  60بود .سادات سالهایی را نیز در سازمان

 éمدیر داخلی رشد آموزش شیمی
مهدیه ساالرکیا لیسانسیه شــیمی از دانشگاه شهید بهشتی
و فوق لیســانس شیمی از دانشگاهالزهرا است .او تألیف و ترجمه
چند کتاب شیمی ،همکاری با گروه آموزشی رادیو و گروه شیمی
دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی را در کارنامه خود دارد .خانم
ساالرکیا از ســال  1381به بعد به مدیریت داخلی رشد آموزش
شیمی منصوب شد و ویراستاری مجله را هم برعهده گرفت.
نیز ← ارشدی ،آقاپور مقدم
 éسجادی ،سیدنصراهلل ( ،1330تهران)
 éعضو هیئت تحریریه رشد آموزش تربیتبدنی

ســیدنصراهلل ســجادی دارای مدرک دکتــری تربیتبدنی و
مدیریت ورزشــی و نیز عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران است.
دکتر ســجادی طی ســه دهه در پســتهای مدیریتی گوناگون
اشتغال داشته و چندین بار سرپرست کاروانهای ورزشی اعزامی
بــه بازیهای المپیک بوده اســت .نیز تاکنــون مقاالتی در مورد
موضوعات مختلف تربیتبدنی نگاشــته و چند کتاب در این باره
تألیف و ترجمه کرده است.
ل  1378به عضویت هیئت تحریریه رشد
دکتر سجادی از سا 
آموزش تربیتبدنی درآمد.
نیز ← آزمون ،حسینی (سید امیر) ،کاشف ،رمضانی (علیرضا)،
گائینی.

فرهنگ و ارتباط اسالمی فعالیت کرده و یک دوره رایزن فرهنگی
جمهوری اسالمی در قزاقستان بود.
محمدعلی سادات عالوه بر تألیف کتابهای بینش اسالمی و
کتابهای درســی جهانبینی اسالمی برای مراکز تربیتمعلم در
دهه  ،60کتابهای دیگری نیــز تألیف کرده که از جمله عبارت
است از :اخالق اسالمی ،مادیگری یا هوچیگری ،راهنمای پدران و
مادران ( 2جلد) اصول و مبانی خداشناسی استداللی
 éسادات موسوی .سیدامیر ( ،1369مالیر)

 éسردبیر رشد جوان
سادات موســوی فارغالتحصیل کارشناسی فیزیک از دانشگاه
صنعتی شــریف و دارای کارشناسی ارشــد تاریخ علم از دانشگاه
تهران است.
وی طی ســالهای  86تــا  1390در چندین المپیاد جهانی
نجوم شــرکت کرد و به کســب مدالهای نقره و طال موفق شد.
ســادات موسوی از ســال  1387وارد همکاری با مجلههای رشد
جوان و رشــد نوجوان شده و از ســال  96نیز به سردبیری رشد
جوان منصوب گردید.
کسب رتبة نخست در جشنواره طنز تهران ( )1391و جشنواره
رادیویی زیر چتر لبخند ( ... )1393از دیگر دستاوردهای حرفهای
ســادات موسوی است .در زمینة علمی نیز چند کتاب با همکاری
سایر نویسندگان منتشر کرده است.

 éسرشار ،محمدرضا ( ،1332کازرون)
 éنویسنده مجالت رشد
محمدرضا سرشار معروف به رضا رهگذر ،دانشآموخته رشته
مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت است.
وي از دورة دانشــجويي وارد فعاليتهاي فرهنگي ـ مذهبي و
نويسندگي در اين حوزه شد و در همان زمان شهرتي كسب كرد.
پــس از انقالب بر فعاليت خود افزود و تما م وقت و توانايي خود را
در راه نوشتن داســتان ،مقاله ،نقد ،قصهگويی و ...صرف كرد .وي
 24ســال مجری برنامة «قصهگويي ظهر جمعه» از راديو بود .در
كار مطبوعاتي نيز رهگذر كارنامه پرباري دارد كه ســردبيری دو
هفتهنامة «سورة نوجوانان» ،ماهنامة «ادبيات داستاني» ،ماهنامة
«سروش نوجوان» ،گاهنامة تخصصي «قلمرو» ،فصلنامه «اصحاب

نیز ← شجاعی (سید مهدی) ،ناصری ،نادری ،قربانی ،یحییپور
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 éسعدآبادی ،مجید( ،1326تهران)

قلم» و دبيري گروه ادب و هنر در روزنامه كيهان و روزنامه جوان از
آن جمله است .محمدرضا سرشار بنيانگذار انجمن قلم ايران است.
كارنامه قلمي وی بيش از  130جلد كتاب را اعم از تأليف ،ترجمه،
پژوهش و گردآوري شامل ميشود.
سرشار در اوایل دهة  60سردبير مجله رشد دانشآموز بود.
نیز← رضایی کهریز ،شفیعی ،نیکطلب

 éنویسنده رشد جوان
مجید سعدآبادی دارای کارشناســی ارشد رشته برنامهریزی
رفــاه اجتماعی از دانشــگاه عالمه طباطبایی اســت .وی تاکنون
هشت مجموعه شعر در قالب شعر سپید به چاپ رسانده و جوایز
جشنوارههایی چون کتاب سال شــعر فجر ،جشنواره کتاب سال
دفاع مقدس ،جشــنواره کتاب سال گام اول ،جشنواره کتاب سال
شــعر جوان ،جشنواره کتاب ســال انقالب ،جشنواره کتاب سال
زاگرس و  ...را به خود اختصاص داده اســت .او عالوه بر ســرودن
شعر در زمینه موسیقی و نواختن هارمونیکا (سازدهنی) نیز فعال
است .سعدآبادی چند سال است که با بخش شعر مجله رشد جوان
مشغول به همکاری است.

 éسعادت ،اسماعیل ( ،1304خوانسار)
 éسردبیر پیک دانشآموز
اســماعیل ســعادت دیپلم خود را از دبیرستان حکیمنظامی
اصفهان گرفت .سپس به دانشســرای مقدماتی گلپایگان رفت و
بــا رتبه اول فارغالتحصیل و معلم شــد .در ادامه به توصیة دکتر
محمدحسین مشایخ فریدونی به تهران رفت و در دانشگاه تهران،

 éسعیدخواه ،مریم (،1355تهران)

به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فرانسه پرداخت و از این رشته
در سال  1331فارغالتحصیل گردید .از آنجا که سعادت از کودکی
در تحصیل کوشا بود و راهنمایان مؤثری نیز داشت از همان اوان
تحصیل در دانشســرا به مطالعه کتاب و فراگیری تازههای دانش
عالقهمند بود .از این رو با مؤسسات فرهنگی مؤثر و معتبری چون
بنگاه انتشارات فرانکلین ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،مجله راهنمای
کتاب و نیــز مرکز تهیه مواد خواندنی برای نوســوادان همکاری
داشــت و از رهگذر این همکاریها خدمات قلمی بســیار کرد و
آثار ارزشــمندی پدید آورد .حضور او در مرکز تهیه مواد خواندنی
برای نوسوادان به ریاست ایرج جهانشاهی ،موجب شد سردبیری
مجله پیک دانشآموز را برعهده گیرد و طی چند ســال مجلهای
مفید و خواندنی برای دانشآموزان منتشر کند .او پیک دانشآموز
را با همکاری جهانشــاهی ،خانم فردوس وزیری ،عباس سیاحی،
مهدخت دولتآبادی و حسن شادزیک منتشر میساخت.
اسماعیل سعادت از مترجمان و ویراستاران و ادیبان برجسته
معاصر اســت و تاکنون حدود بیســت اثر گرانسنگ به فارسی
ترجمه کرده است.
وی که عضو پیوستة فرهنگســتان زبان و ادبفارسی است،
طی ســالهای طوالنی خدمات فرهنگی خویش آثار ارجمندی را
عمدتاً از فرانسه به فارسی ترجمه کرده است و در سالهای اخیر،
در فرهنگســتان ،سرپرستی «دانشــنامه زبان فارسی» را برعهده
گرفت که در شش مجلد تدوین و منتشر شد.

 éمدیرداخلی رشد جوان
مریم سعیدخواه دارای فوقلیســانس مدیریت و برنامهریزی
آموزشــی اســت .وی از ســال  1374تــا  78در دورة ابتدایی و
راهنمایی آموزشوپرورش منطقه  3شهر تهران مربی تربیتبدنی
بود .سپس به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی منتقل شد.
نخست با کتابنامه رشد همکاری میکرد و سپس از سال 1385
مدیرداخلی رشد جوان شد.
 éسلیقهدار ،سکینه ( ،1343تهران)
 éنویسنده مجالت رشد
خانم سلیقهدار دانشآموختة رشته تاریخ از دانشگاه یزد است
و بهعنوان دبیر تاریخ در مدارس تهران فعالیت دارد .او در ســال
 1384موفق به دریافت کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه آزاد شد.
وی به تبعیت از همســر ،به مدت  12ســال ،بهطور ناپیوسته ،در
مأموریت خارج بوده و در چند کشور از جمله استرالیا و جمهوری
صربســتان بهعنوان رایزن فرهنگی خدمت نموده است .ایشان با
مجله رشد تاریخ همکاری دارد و مقاالتی در زمینه تاریخ و آموزش
آن در این مجله نوشته است.
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 éسلیمی بجستانی ،حسین ( ،1344بجستان)

 éسمیعیگیالنی ،احمد (،1298رشت)

 éعضو تحریریه رشد مشاور مدرسه
حسین سلیمی بجســتانی دانشآموخته دورة دکتری رشتة
مشــاوره از دانشگاه عالمه طباطبایی اســت .وی عالوه بر ترجمة
 4کتــاب ،مقاالتی هم در نشــریات داخلــی و خارجی در زمینه
تخصصی خود منتشــر کرده اســت .او از سال  1386به عضویت
هیئت تحریریه رشد مشاور مدرسه منصوب شده است.

 éویراستار مجالت پیک و رشد
احمد ســمیعیگیالنی را پدر ویرایش در ایران لقب دادهاند.
او در کارنامه حرفهای خود مدرک دانشــگاهی کارشناسیارشــد
زبانشناسی همگانی را دارد.
اســتاد احمد سمیعی گیالنی ،از اعضای پیوسته فرهنگستان
زبان و ادب فارســی ،ســردبیر نشــریه علمی ـ پژوهشــینامه
فرهنگستان ،ویراســتار برجسته ایران ،و صاحبنظر در سه حوزه
علمی زبانشناسی ،ویرایش و رسمالخط زبان فارسی است .ایشان
عالوهبر ترجمــه ،تألیفاتی نیز ،بهویژه در زمینه ویرایش و نگارش
دارد.
اســتاد سمیعی بر زبان و ادبفارسی و نیز بر زبانهای فرانسه
و انگلیسی احاطه دارد و از آشــنایی وسیع با جریانات ادبی اروپا

 éسلیمی ،حشمتاهلل ( ،1344اسالمآباد غرب)
 éنویسنده رشد آموزش تاريخ
حشمت اهلل سلیمی لیسانس تاریخ خود را از دانشگاه شیراز و
فوقلیسانس این رشته را از دانشگاه تبریز دریافت کرده است .وی

دبیر تاریخ منطقه شش تهران است و عالوه بر آن در دانشگاه آزاد
اسالمی قرچک ورامین و دانشگاه علمی ـ کاربردی تهران ،سابقه
تدریس دارد .ســلیمی بهعنوان کارشناس پارهوقت ،همکار مؤلف
و عضو شــورای گروه تاریخ دفتر برنامهریزی و تألیف کتبدرسی
فعالیت داشته اســت .وی تاکنون در تألیف چند کتاب در زمینه
تاریخ معاصر مشارکت داشــته و آثاری نیز بهطور مستقل انتشار
داده است .حشمتاهلل ســلیمی از حدود  1383تاکنون بهعنوان
نویســنده مقاله ،گزارشگر و گفتوگوکننده با رشد آموزش تاریخ
همکاری داشته است.
نیز ← جوادیان ،خیراندیش

برخوردار است .او مترجمی اســتاد و نویسندهای چیرهدست نیز
هست و در ســال  1370به عضویت پیوستة فرهنگستان زبان و
ادبفارسی درآمد.
احمد سمیعی عضو هیئت علمی تولید مجموعه کتاب معتبر
«فرهنگآثار» بود که در دهه  70به سرپرستی رضا سیدحسینی
در  6مجلد در قطع رحلی تولید و منتشــر شد .استاد سمیعی با
مجالت پیک و سپس رشــد همکاری داشته و مقاالتی از وی در
آنها چاپ شده است.
مجموعة ســرمقالههای وی در مجله رشــد آمــوزش زبان و
ادبفارسی در جشــن صدمین شماره با عنوان «زبان ادبیات» به
چاپ رسید.

 éسلیمی ،شهره ( ،1350شهرری)
 éنویسنده رشد آموزش زیستشناسی
شــهره ســلیمی دانشآموخته رشــته زیستشناسی و دبیر
زیستشناســی ناحیه یک شهرری اســت .وی با پژوهشسرای
دانشآموزی محمدبنزکریای رازی شهرری همکاری دارد .سلیمی
عالوه بر انتشــار بیش از ده مقاله در رشد آموزش زیستشناسی،
چند مقاله نیز در مجالت خارجی انتشار داده است.
همچنین در چند کنفرانس و همایش مرتبط شرکت نموده و
در آنها مقالههایی ارائه داده است.
نیز ← کرامالدینی ،علوی

 éسنگري ،محمدرضا (،1333شوش دانيال)
 éسردبير رشد آموزش ادب فارسي
محمدرضا ســنگري ،دكتراي زبان و ادبيات فارسي خود را از
دانشگاه تهران گرفته و  35سال سابقه آموزشي در دبستان ،دورة
راهنمايي ،دبيرستان ،تربيتمعلم و دانشگاه دارد.
وي در تأليف بيش از  45عنوان كتاب درسي دورههاي ابتدايي،
راهنمايي ،دبيرستان و تربيتمعلم ،بهصورت گروهي و مشاركتي،
همكاري داشــته و خود نيز مؤلف  35عنوان كتاب در حوزههاي
زبان و ادبيات فارســي ،عاشورا پژوهي ،مباحث تربيتي و اعتقادي
است و نگارش حدود  75مقاله علمي در حوزههاي تربيتي ،ادبي و
ادبيات عاشورايي را در كارنامه خود دارد.
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جدي وارد كار نويسندگي و ترجمه شد و تا پايان عمر به فعاليت
خالقانه در اين رشــته مشــغول گرديد و با كساني چون عبداهلل
توكل ،پژمان بختياري ،پرويز ناتل خانلري ،ابوالحسن نجفي ،احمد
ســميعي و ...همكاري كرد .سيدحسيني چندين دوره سردبيري
مجله سخن ـ به مديريت خانلري ـ را به عهد ه داشت .كتابهاي
«پيروزي فكر» و «مكتبهاي ادبي» از آثار اوليه و شــاخص سيد
حســيني بود و به جز آن دهها كتاب ديگر را نيز ،به تنهايي و يا با
ديگران ترجمه كرد .يكي از كارهاي مهم سيدحسيني سرپرستی
ترجمه و تولید مجموعة شــش جلدي «فرهنگ آثار» اســت كه
با نظارت و اشــراف اسماعيل سعادت ،احمد سميعي و ابوالحسن
نجفي و همكاري دهها مترجم و نويســندة توانا در سال  1378به
چاپ رســيد .سیدحسینی در سال  1380از سوي صدا و سيماي
جمهوري اسالمي بهعنوان چهر ه ماندگاري در رشته ترجمه معرفي

دكتر ســنگري از ســال  1371با ورود به گروه زبان و ادبيات
فارســي دفتر تأليف ،همكاري خود را با مجله رشد آموزش زبان
و ادبفارســي نیز آغاز كرد ،ســپس ضمن مديريت گروه زبان و
ادبياتفارسي ،عضو شوراي نويسندگان و سردبير مجله شد .وي
پيش از آن ســردبير ماهنامة تربيت ،در معاونت پرورشــي وزارت
آموزشوپرورش بود.
ســنگري در طول حدود  24ســال كار با مجله رشد آموزش
ب فارسي ،راهنماي بسیاری از معلمان و نويسندگان بود.
زبان و اد 
 éسیامکنژاد ،عبدالحمید ( ،1364تهران)
 éگرافیست مجالت رشد
عبدالحمید سیامکنژاد دانشآموخته رشته گرافیک از دانشگاه
انقالب اســامی است .وی با نهادها و سازمانهای متعددی نظیر

شد .او در دهههای  40و  50با مجالت پيك همكاري داشت.

ایرانخودرو ،کلینک آفتاب مهرورزی ،داروسازی کاسپین  ...سابقه
همکاری دارد .او از ســال  1390صفحهآرایی مجله رشد مدرسة
فردا را برعهده گرفت.

 éسیف ،سیدمهدی (تهران)1338 ،
 éعضو هیئت تحریریه رشــد آموزش قــرآن و معارف

 éگرافیست مجالت رشد
سیامکنژاد دارای لیســانس گرافیک (ارتباطات تصویری) از
دانشگاه هنر ( )1371اســت و از انجمن خوشنویسان نیز مدرک
خوشنویسی دارد .وی سالهای رســمی خدمت خود را در دفتر
انتشارات کمک آموزشی به فعالیتهای گرافیکی در مجالت رشد
و انتشارات مدرسه گذرانده و پس از آن نیز تاکنون به فعالیت خود
ادامه داده اســت .سیامکنژاد در زمینه آموزش در چند دانشکده
و مؤسســه از جمله دانشکده فنی تربیت معلم شریعتی و مؤسسه
آموزش عالی انقالب اســامی تدریس کرده اســت .صفحهآرایی
مجالت رشــد ریاضی و رشد تکنولوژی آموزشی از فعالیتهای او
در مجالت رشد است.

اسالمي
سوابق و مسئولیتهای سیدمهدی ســیف به شرح زیر بوده
اســت :مشــارکت در تألیف کتب درســی قــرآن دورة ابتدایی،
راهنمایی ،دبیرســتان و تربیتمعلم ،تألیف در رشتة روخوانی در
سازمان تبلیغات ،تحقیق و تألیف چند جزوه در مرکز طبع و نشر
قرآن کریم ،تدریس در دانشــکده علوم قرآنی و مســئولیت گروه
قرآن در آنجا ،تدریس در دورههای مختلف تربیت مدرس سازمان
پژوهش ،سازمان تبلیغات ،مهدقرآن و دیگر نهادها.
وی که سابقة تدریس در مقاطع تحصیلی مختلف را نیز دارد،
کارشناس امور قرائت و کتابت قرآن در گروه قرآن دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درســی است .سیدمهدی سیف با آغاز انتشار مجله
رشد آموزش قرآن به عضویت هیئت تحریریه آن منصوب شد.

 éسید حسینی ،رضا ( 1388تهران ـ  1305اردبیل)

 éشاددل ،بهنام (،1350بیلهسوارمغان)

 éسیامکنژاد ،فریبرز (تهران)1339 ،

 éناظر اجرايي مجالت تخصصي رشد
بهنــام شــاددل دانشآموختــه رشــتة تاریــخ و فلســفة
آموزشوپرورش و کارمند رســمی ســازمان پژوهشوبرنامهریزی
آموزشی است .وی از سال  1381بهعنوان کارشناس برنامهریزی
و نظارت اجرایی فصلنامههای تخصصی رشــد ،با دفتر انتشارات و

 éنویسنده مجالت پیک
سيد حســيني دانشآموخته رشته ارتباطات دور و شاغل در
اداره مخابرات و راديو تلويزيون بود و در عين حال از دنياي ادبيات
غفلت نميكرد .او ترجمه را از 16سالگي ،با ترجمه از تركي آذري
و تركي استانبولي شروع كرد سپس زبان فرانسه آموخت و بهطور
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 éشایان ،سیاوش ( ،1333نهاوند)

تکنولوژیآموزشی همکاری دارد .از وی آثاری نیز در نشریات رشد
به چاپ رسیده است.

 éسردبیر رشد آموزش جغرافیا
سیاوش شــایان دانشآموخته رشته جغرافیا از دانشگاه تبریز
اســت .او ســالهای خدمت خود را در کبودره آهنگ در استان
همدان گذراند .پس از آن دورة کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
را در دانشــگاه تهران گذراند و همزمان کارشــناس برنامهریزی و
تألیف کتابهای درسی جغرافیا در سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی شد و ســرانجام دکتری جغرافیای طبیعی را از دانشگاه
تربیت مدرس دریافت کرد.
بیشــتر تألیفات و ترجمههای شــایان مربوط به ســالهای
1364تا  1379اســت که نوشــتههایش در مجالت رشد آموزش
جغرافیا و سایر نشریات رشد چاپ میشد .عالوه بر نوشتن مقاالت
جغرافیایی برای مجالت مختلــف کتابهای متعددی هم از وی

 éشامانی ،محمدعلی ( ،1339دامغان)
 éمعاون مجالت رشد
محمدعلی شامانی ،دوران کودکی و نوجوانی خود را در مرکز
شــماره  2کانون تهران گذرانیده است و در ســوابق کاری خود
نیز بارها بهعنوان مدرس در دورههای آموزشــی کانون تجربیات
و اندوختههــای علمــیاش را در اختیار شــرکتکننده در این
کالسهای آموزشی قرار داده است.
وی دانشآموخته رشته حقوق است و تدریس در دانشگاههای
عالمه طباطبایی ،شــهید رجایی ،علم و فرهنگ ،مؤسسه آموزش
عالی رفــاه و مراکز مطالعــات راهبردی ،دفتر انتشــارات کمک

منتشر شده است.
در ســال  1380وی بهعنوان عضو هیئت علمی گروه جغرافیا
به دانشگاه تربیتمدرس رفت و مدیر گروه جغرافیایی طبیعی در
دانشکده علوم انسانی این دانشگاه شد .دکتر شایان از آغاز انتشار
مجله رشــد جغرافیا با آن همکاری داشت و از سال  1385پس از
درگذشت دکتر شکویی به سردبیری این فصلنامه منصوب شد.
نیز ← شکویی (حسین) ،علیجانی

آموزشی ،عضویت درکنفرانسها و کارگروههای علمی و سردبیری
مجالت آیندهسازان ،امید آینده ،رشد معلم ،رشد جوانه ،خانه و )...
داوری جشنوارههای کتاب ،عضویت در کمیته تدوین کلیات برنامه
ســند ملی آموزشوپرورش ،معاونت فرهنگی خانه روزنامهنگاران
جوان و مسئولیت مرکز مشاوره رفاه را در کارنامة خود ثبت کرده
است.
شامانی تاکنون در حوزه ادبیات کودک و نوجوان بیش از 10
اثر منتشر کرده است.

 éشايسته ،فريدون( ،1341صومعهسرا)

 éشاهمحمدی ،نی ّره ( ،1349تهران)

 éنويسنده رشد آموزش تاريخ
فريدون شايسته متولد روستاي چكو از توابع صومعهسرا است.
وي ليســانس تاريخ از دانشــگاه خوارزمي ،فوقليسانس تاريخ از
دانشــگاه تربيتمدرس و دكتراي تاريخ از دانشگاه اصفهان دارد.
دكتر شايسته دبير تاريخ است و عالوه بر آن فعاليتهاي علمي و
آموزشي متعددی را در كارنامه خود دارد .او از ابتداي انتشار رشد
آموزش تاريخ با آن همكاري داشته و مقاالتي در آن منتشر كرده
است.

 éنویسنده مجالت رشد
شــاهمحمدی دارای مدرک کارشناســی و کارشناسی ارشد
علوم تربیتی از دانشگاه تربیت معلم تهران و دکترای علومتربیتی
از دانشــگاه عثمانیه هندوستان است .او ســمتهای مختلفی را
همچون مشــاور دبیرســتان ،کارشــناس برنامهریزی و آموزش
( 1380ـ  ،)1383کارشــناس مسئول آموزشهای مجازی وزارت
آموزشوپــرورش و رئیس گروه ســاماندهی مواد و رســانههای
آموزشــی مکتوب ( 1393ـ  )1390داشته است .ایشان مقاالت و
کتابهای متعدد در زمینه آموزشوپرورش تألیف یا ترجمه کرده
است .وی از ســال  1389به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
انتقال یافت .مقاالتی از او در رشد معلم چاپ شده است.

 éشبانه ،رحيم ( ،1348بهبهان)
 éنويسنده رشد آموزش تاريخ
رحيم شبانه دانشآموختة رشــتة تاريخ با گرايش دبيري ،از
دانشــگاه شهيد چمران اهواز و کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز
است .وی در مدارس بندر هنديجان و بهبهان از شهرهای استان
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قله دنيا  ،1تير چراغ برق (همه مشــترك) و فيلمنامههاي كمين،
قلهدنيــا  ،2مســافر كربال ،آخريــن آبادي ،مــردي از جنس نور
(مستقل) .فيلمنامههاي سريال شهيد چمران (رد رؤياها) و سريال
 26قسمتي حضرت يوسف (يعقوبترين يوسف ،يوسفترين زليخا)
نيز از ديگر آثار اوست .ادبيات غيرداستاني :كشتيپهلو گرفته ،پدر،
عشق و پسر ،آفتاب در حجاب ،شكرهاي سبز ،خدا كند تو بيايي،
ي ديرتر .شجاعي
ت دعا ،چشــم اميد ،كم 
ســقاي آب و ادب ،دس 
همچنين مؤسس نشر نيستان است.

خوزستان ،تدریس کرده است .از ســال  1377بهعنوان سرگروه
ت داشت و در
تاريخ اداره آموزشوپرورش اســتان خوزستان فعالي 
عين حال به تدريج وارد عرصة نوشتن شد.
شبانه اولين مقاله خود را در مجله رشد آموزش تاريخ باعنوان
«روابط ايلخانــان با ممالیك مصر» به چاپ رســاند .از آن پس
نيز مقاالتــي در زمينههاي مختلف تحقيقي ،تاريخنگاري و نقد و
بررسي كتب درسي و غيردرسي ،در مجالت رشد آموزش تاريخ و
جغرافيا و نشــريه كهن روزگار و برخي نشريات محلي چاپ نمود
كه تعداد آن ،به بيش از  40مورد بالغ ميشود.
نيز ← شايسته ،سلیمی ،جوادیان

 éشريفان ،احمد ( ،1340تهران)
 éنويسنده رشد تكنولوژي آموزشي
احمد شريفان كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي است .او از
سال  1372بهعنوان نويسنده همكاري با مجله رشد تكنولوژي را

 éشبيري ،سيده فاطمه ( ،1350تهران)
 éعضو هیئت تحریریه رشد مدرسه فردا

آغاز كرد و عضو شوراي برنامهريزي و كارشناسي مجله شد.
شــريفان دهها مقاله (تأليف ،ترجمــه ،پژوهش) در مجالت
گوناگون منتشر كرده كه بيشتر در زمينههاي سنجش و ارزشيابي
(پيشــرفت تحصيلي ،آموزشي ،رشــد حرفهاي ،نظام آموزشي)،
پژوهــش (آمــوزش مهارتهاي پژوهــش ،ارزشــيابي پژوهش،
تهيه گزارش پژوهش ،اشــتباهات متــداول در فرايند پژوهش)،
آزمونســازي ،روانشناسي يادگيري ،تجزيه و تحليل رفتار معلم
در كالس درس ،نشاط مدرسه است.
ـ ســيزده عنوان كتاب نيز در زمينة ســنجش و ارزشــيابي،
يادگيري ،فعاليتهاي آموزشــي و نیز مهارتهاي پژوهش تأليف
كرده و انتشار داده است.
نیز ← افضلنیا ،یغما

سيده فاطمه شــبيري فارغ التحصيل مهندس برق دانشگاه
صنعتي شريف و فوقليســانس تحقيقات آموزش دانشگاه تربيت
معلم اســت .شبيري ســابقه تدريس رياضي در پايههاي مختلف
تحصيل را دارد و عضو تحريريه رشــد مدرسه فردا است .از ایشان
مقاالت و مطالبي در نشريات رشد منتشر شده است.
 éشجاعي ،سيد مهدي ( ،1339تهران)
 éسردبير رشد جوان
سيدمهدي شجاعي دانشآموخته دانشكده هنرهاي دراماتيك
در رشته نمايشنامهنويسي و ادبيات دراماتيك است .پس از انقالب
اســامي ،با تأســيس روزنامه جمهوري اســامي ـ به سردبيري
مهندس ميرحســين موســوي ـ شــجاعي نيز به همكاري با آن
پرداخت و به مدت هشتسال مسئوليت صفحات فرهنگي ـ هنري
روزنامه و سردبيري ماهنامة صحيفه (ضميمة روزنامه) را برعهده
داشت .وي در سال  1365به سردبيري مجله رشد جوان منصوب
شد و تا سال  1370اين مجله را با شمارگان زياد منتشر ميكرد.
كارنامه شجاعي در نوشتن متنهاي ادبي ،داستان ،نمايشنامه،
داوري فيلم در جشــنوارهها و نيز ادارة نشر پربرگ و بار است .وي
بهطور كلي در زمينه ادبيات با زمينة مذهبي فعال اســت .از آثار
اوست:
داستانها :سانتاماریا  ،غير قابل چاپ ،سري كه درد ميكند،
دموقراضه.
فيلمنامهها :بدوك ،ديروز باراني ،باراني ،پدر ،چشــ م خفاش،

 éشریفزاده ،سید عبدالمجید،1339( ،ساری)
 éسردبیر مجله رشد آموزش هنر
شــریفزاده دانشآموختة کارشناسی رشته صنایع دستی از
دانشــگاه هنر تهران و نیز فارغالتحصیل اولین دورة کارشناســی
ارشد پژوهش هنر با رتبة اول است .او دورة دکترای پژوهش را نیز
در دانشگاه شاهد به پایان برده است .شریفزاده تاکنون عهدهدار
مسئولیتهای متعددی بوده است و در دانشگاههای مختلف تهران
تدریــس کرده و مقاالتی در نشــریاتی همچون کیهان فرهنگی،
میراث فرهنگی ،وکتاب ماه هنر ارائه داده است .وی طی سال های
 1384تا  1387سردبیری رشد آموزش هنر را بهعهده داشت.
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 éشریفیان ،عبدالحسین ( 1383ـ  ،1305بوشهر)

پارس ،در وزارت آموزشوپرورش نیز بهعنوان كارشــناس وزارتي
به كار مشغول شــد .وي اهل قلم بود و از دورة جواني ،در تبريز،
نوشــتن مقاالت و متون درسي براي دانشجويان را آغاز كرد و در
دورههاي بعد ،بهويژه در تهران ،كتابهایی نیز منتشــركرد كه از
آن جمله اســت :ادبيات كودكان ،فرهنگ علوم رفتاري ،فلســفه
آموزشوپرورش ،روانشناسي ،رشد ،نظريه رشد در روانشناسي،
رشد و تكامل انســان ،اصول و مباني آموزشوپرورش ،نگاه نو به
روانشناسي انسان سالم .شعارينژاد تا سالهاي آخر عمر تدريس
ميكرد و اســتاد دانشگاه شهيد بهشتي بود .وي همكاري طوالني
مدتي با مجالت رشــد بهويژه مجله رشــد معلم داشت و مقاالت
متعددي از وي در اين مجله چاپ شده است .در تهران درگذشت
و در قطعه نامآوران به خاك سپرده شد.

 éنویسنده مجالت پيك
در مدرسة ســعادت بوشهر درس خواند ســپس برای ادامه
تحصیل و اخذ دیپلم راهی شــیراز شــد .او زبان انگلیســی را در
دوران دبیرستان ،که با برخی از انگلیسیها حشر و نشری داشت
یاد گرفت و پس از پایان دوران سربازی ،به استخدام یک شرکت
ت خود را بهعنوان مترجم حرفهای آغاز نمود.
ژاپنی در آمد و فعالی 
فعالیتی که تا سال  62و افول حضور گستردة شرکتهای خارجی
در ایران ادامه یافت.
شریفیان از مترجمان شناخته شدة برخی از نشریات معروف
آن دوران چون فردوسی ،کیهان هفته و امید ایران بود و چند اثر
او نیز در مجالت پیک چاپ شده است.
شــریفیان در سن  83سالگی درگذشت و بیش از پنجاه اثر از

 éشعباننژاد ،افسانه ( ،1342شهداد)

خود به جا گذاشت.
ی (احمد)
نیز ← دریابندری ،میرعالیی ،گلشیر 

 éسردبير رشد نوآموز و دانشآموز
شعباننژاد هشــتمين و آخرين فرزند پدر و مادر ،در شهداد
كرمان به دنيا آمد .وی دارای ليســانس زبان و ادبيات فارســي و
فوقليسانس ادبيات نمايشي است .همچنين به خاطر فعاليتهايش
مدرك درجه يك هنري در رشــتة ادبيات داســتاني و شعر را كه
معادل دكتراي هنر اســت ،از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامي
دريافت كرده است.
ت فرهنگي خــود را در ســال  ،1360در
شــعباننژاد فعالي 
آموزشوپرورش و نيز در كيهان بچهها شروع كرد و چندي نيز در
ت داشت .وي بعدها به دفتر انتشارات
برنامة خردسال راديو فعالي 
كمكآموزشي دعوت شد و سردبيری چند مجله از جمله ،مجالت
رشــد نوآموز و رشــد دانشآموز را بهعهده گرفت .جز اين ،اشعار
و نوشــتههاي او پيوســته در مجالت رشد چاپ شده است .ديگر
فعاليتهاي او عبارت است از :داوري جشنوارههاي ادبي و هنري،
عضويت در خانة شــعر كودك ايران ،عضويت در انجمن شاعران
و نويســندگان كودك و نوجوان ،و انتشــار ده عنوان كتاب شعر
و داستان براي كودكان .شــعباننژاد مسئول شوراي شعر كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان اســت .وي بيش از  120عنوان
كتاب نيز در حوزة ادبيات كودك و نوجوان منتشر كرده است.

 éشرقي ،هوشنگ ( ،1345خدابنده زنجان)
 éمدير داخلي مجله رياضي برهان متوسطه
هوشــنگ شــرقي دانشآموخته رياضي از دانشگاه صنعتي
شريف اســت ( .)1372وي حدود سه دهه سابقه تدريس رياضي
دارد كه تدريس در دورههاي تخصصي المپيادهای رياضي از جمله
آنهاست.
شــرقي پس از همكاري علمي با مجله برهان و نوشتن مقاله
براي آن ،از ســال  1391به مديريت داخلي آن منصوب شــد .او
عالوه بر نگارش حدود  22كتاب و  30مقاله رياضي در نشــريات
مختلف ،عضويت در گروه رياضي انتشــارات مدرسه ،عضويت در
شوراي برنامهريزي و گروه رياضي دفتر برنامهريزي و تأليف كتب
درسي را نيز در كارنامه خود دارد.
نيز ← اميري ،صدر ،شهرياري ،رستمي ،ياسيپور.
 éشعارينژاد ،علياكبر ( 1392ـ  ،1304تبريز)
 éنويسنده مجالت رشد
شعارینژاد دانشآموخته دانشسراي مقدماتي ،معلم مدارس
تبريز ،مدرس دانشســرا و ناشر مجله «معلم امروز» در تبريز بود.
وي کــه از معلمان ســختكوش آذربايجان بود در ســال 1344
بــه تهران انتقال يافت .در تهران ضمن تدريس در مدرســه عالي
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 éشفیعی ،شهرام ( ،1349تهران)

نمايشهاي «خانه باراني»« ،چشم در برابر چشم» و «شب» بود.
او در كنار بازيگري ،هم شعر ميگفت و هم نمايشنامه مينوشت.
شــمس پس از انقالب اســامي ،همكاري خود را با نشــريه
«كيهان بچهها» آغاز كرد .نخســتين شعر او به نام «نيلوفر من»
در سالهاي نخست انقالب به چاپ رسيد .او همچنین به نوشتن
داســتان پرداخت و بعدها با مجلههاي رشد نوآموز ،رشد كودك و
رشد دانشآموز ،همكاري كرد .آثار بسیاری از او در این مجلهها به
چاپ رسیده است.
محمدرضا شمس تاكنون جوايزي همچون ،لوح تقدير كتاب
ســال كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،كتاب سال سالم،
قصه ســال مجله ســروش كودك ،لوح زرين جشنواره مطبوعات
كانون پــرورش فكري كودكان و نوجوانان ،جشــنواره مطبوعات
كتاب سال شوراي كتاب كودك و ديپلم افتخار از  ،IBBYانجمن

 éسردبیر رشد دانشآموز
شهرام شفیعی متولد تهران و اصالتاً اهل بافت کرمان است .او
که لیسانسیه زبان و ادبیات فارسی است ( )1369نخستین اثر خود
را که یک مجموعه داستان طنز بود در سال  1368منتشر کرد و
تاکنون دهها عنوان کتاب برای کودکان ،نوجوانان و بزرگســاالن
نوشته که همه در زمینه ادبی است.آثار شفیعی در جشنوارههای
ت سال
مختلف برگزیده شده که مهمترین آن ،دو جشنوارة «بیس 
ت سال ادبیات مذهبی» (وزارت فرهنگ
ادبیات داستانی» و «بیس 
و ارشاد اسالمی) اســت .شفیعی از سال  1388تا  1395سردبیر
رشد دانشآموز بود.
َ éشکویی ،حسین ( 1386ـ  ،1312تبریز)

فرهنگي ،را از آن خود كرده است.

 éسردبیر رشد آموزش جغرافیا
حسین شکویی پس از دریافت دیپلم در زادگاهش وارد دانشگاه
تبریز شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته جغرافیا اخذ کرد.
سپس معلم شــد و در دبیرســتانهای تبریز و اسکو به تدریس
پرداخت و با ادامه تحصیل در دانشــگاه تهران مدرک کارشناسی
ارشد خود را در رشته جغرافیای انسانی گرفت و از آن پس استاد
دانشــگاه تبریز شد .وی که شخصیتی توانا داشت و در عرصههای
علمی ،سیاسی و ورزشــی فعال بود با دریافت بورس تحصیلی از
دانشگاه میشیگان به امریکا رفت و درصدد برآمد دکترای خود را
در رشــته جغرافیا بگیرد ولی به ســبب پارهای مشکالت به ایران
بازگشت و در عین حال به مقام استادیاری در دانشگاه تبریز ارتقا
یافت .او بعدا ً در ســال  1354دکترای خود را در رشته جغرافیای
شهری از دانشگاه استانبول دریافت کرد.
دکتر شکویی نخستین سردبیر مجله رشد آموزش جغرافیا بود
و این مسئولیت را تا پایان عمر به عهده داشت .او در هشتم شهریور
 1384در تهران درگذشــت و در قطعه هنرمندان بهشتزهرا به
خاک سپرده شد.

 éشهابلو ،سيدكمال ( ،1354تهران)
 éمعاون دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشی
سيد كمال شهابلو متولد تهران و اصالتاًاهل تفت يزد است.
وي دارای مدرک كارشناسيارشــد در رشــتة تاريخ و فلسفه
آموزشوپرورش اســت .چند ســال تدريس و معاونت در مدارس
شــهر تهران را بهعهده داشت و در سال  1377به دفتر انتشارات
كمكآموزشــي آمد و به ســمت مدير داخلي واحدكتاب رشــد
منصوب شــد و در تولید مجموعهکتابهای چلچراغ ،چهرههاي
درخشان ،خورشيد ايران ،دوستت دارم ایران ،سرزمين من ايران و
تاريخ امامحسين (ع) همکاریكرد .وی در سال  1388به سمت
معاونت دفتر تكنولوژي و انتشارات كمكآموزشي منصوب شد.
رشــد در ترازوي معلمان ،مواد مخــدر ،ارزشها و نگرشها،
راســت و دروغ خبر در جهان رسانهها ،راز سرزندگي و شادابي در
 90سالگي ،معرفي ورزشكاران الگو ،رشد در مسير توسعه و پهلوان
شگفتيســاز ايران از جمله مقاالتي است كه از او در مجالت رشد
به چاپ رسيده است .او سردبيري ويژهنامه «نسيم بهشت» را نيز
در سال  94بهعهده داشت.

 éشمس ،محمدرضا ( ،1336تهران)
 éنويسنده مجالت رشد
محمدرضا شمس در سال اول هنرستان بود كه با گروه تئاتر
مركز رفاه خانواده در نازيآباد آشنا شد و در آن گروه با بازيگراني
مانند پرويز پرستويي همكاري كرد .پيامد اين همكاري ،بازي در

 éشهابی ،محمود (،1345دالر)
 éسردبیر رشد آموزش علو م اجتماعی
محمود شــهابی دارای مدرک کارشناســی جامعهشناســی
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 éشهرابي ،مصطفي ( ،1320تهران)

از دانشــگاه ا ِسکس انگلســتان اســت و دکترای این رشته را از
دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است .او عالوه بر سردبیری رشد
علوماجتماعی از سال  1380تا  1386سرپرست پژوهشکدة ملی
مطالعات جوانان ( 1383ـ  )1382و سرپرست فصلنامه مطالعات
جوانان ( 1383ـ  )1382نیز بوده اســت .دکتر شــهابی در حال
حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است.
نیز ← بیات ،ناصری (محمد مهدی) ،ملکی(حسن) ،مهدوی،
فراهانی

 éسردبير رشد آموزش زمينشناسي
شهرابي متولد طالقان اســت .وی تحصيالت مدرسهاي خود
را در تهران گذراند و از دانشــگاه تهران در رشــته زمينشناسي
فارغالتحصيل شــد .طي ســالهاي  61ـ  1357نيز با استفاده از
بورس تحصيلي به ســوئيس رفت و به تحصيل در زمينشناسي
دريايــي ادامــه داد و دکترای خود را گرفــت .وي يكي از معدود
زمينشناسان ایران ،در رشته دريايي ،است.
مهندس شــهرابي در شــركت ملــي ذوب آهــن،در معادن
زغالسنگ كرمان و در سازمان زمينشناسي كشور سابقه فعاليت
و خدمــت دارد .وي پس از راهاندازي مجدد مجله رشــد آموزش
زمينشناسي ـ پس از وقفهاي چند ساله ـ به سردبيري اين مجله
منصوب شــد و تا تعطيلي مجدد اين مجله در سال  1393به اين

 éشهدادي ،احمد ( ،1353زرند)
 éنویسنده در مجالت رشد
احمد شــهدادي داراي فوقليســانس هنرهای نمايشــي از
دانشــگاه آزاد اسالمي اســت .وي فعاليتهاي فرهنگي خود را از

خدمت ادامه ميداد.

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي كرمان آغاز كرد ( )1373سپس
به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كرمان رفت)1378( .
و در ادامه خدمت به كانون تهران انتقال يافت.
شهدادي عالوه بر انتشــار چند كتاب در زمينه نمايشنامه و
ادبيات ،مقاالت متعددي نيز نگاشــته و چندين نمايشنامه را نيز
كارگرداني كرده كه از آن جمله اســت :افســانة كالغ،)1373( ،
خوبان جنگل ،)1375( ،چشــمهايي از جنس هيچكس (،)1382
افسانه هلولو ( .)1388او همچنين سابقة فيلمنامهنويسي دارد كه
از آن جمله اســت :فيلمنامه سريال عروسكي باغ پيشيهاي خاله
طوبي به سفارش صدا و ســيماي كرمان .شهدادي در سالهاي
اخير با رشد نوآموز همكاري داشته است.

 éشهرياري ،پرويز ( 1391ـ  ،1305كرمان)
 éعضو هيئت تحريريه رشد برهان ریاضی متوسطه دوم
شــهرياري ،معلم رياضي ،مؤلف و مترجم كتابهاي رياضي،
فعال اجتماعي ،نويســنده و از چهرههاي ماندگار ايران در زمينه
دانش و آموزشوپرورش بود .او پس از مرگ پدرش در كرمان ،به

كمك مادر خود (گلستان شهرياري) مسئوليت زندگي خانوادگي
را به دوش كشــيد .خانوادة او زردشتي و بســيار فقير بودند ،لذا
دوران كودكي شهرياري از نظر معيشتي به سختي گذشت.
او تا ســال سوم دبيرستان را در دبيرســتان ايرانشهر كرمان
گذراند و سپس وارد دانشسراي مقدماتي اين شهر شد .در خرداد
 1323چون دانشآموختة ممتاز شــناخته شده بود ،اجازه يافت
براي ادامة تحصيل به دانشســراي عالي ،در تهران برود .شهرياري
در تهران مدرك كارشناســي رياضي خود را از دانشســراي عالي
دريافت كرد و به خدمت در آموزشوپرورش و تدريس در مدارس
مشغول شد .يك سال در شيراز تدريس كرد اما به واسطة فعاليت
سياســي در شيراز نماند و بازگشت و از آن پس ،به جز چند سال
كه در زندان بود ،بقيه ســالهاي عمــرش را به تدريس رياضي و
تأليف و ترجمــة كتابهاي علمي ،بهويژه كتابهاي رياضي براي
دانشآموزان گذراند.

 éشهرآبادی ،مریم ( ،1352تهران)
 éمدیر داخلی رشد آموزش علوم اجتماعي
مریم شهرآبادی از ســال  1375تا  1380با واحد امور اداری
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی همکاری داشــت .سپس
مسئول دبیرخانه این دفتر شد ،از سال  1388نیز در واحد روابط
عمومی مشغول به کار شد .او از  1393به سمت مدیر داخلی رشد
آموزش علوم اجتماعی منصوب شد.
نیز ← ناصری (محمد مهدی) ،بیات

او در طــول عمر خود دهها كتــاب در زمينه رياضي تأليف يا
ترجمه كــرد .همچنين در تأليف كتابهاي درســي رياضي نيز
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کوتاه بود .وی از همکاران فعال در نشریة «جنگ اصفهان» بهشمار
میرفت که در دهة چهل ،با آثار کســانی چون ابوالحسن نجفی،
هوشنگ گلشــیری ،محمد حقوقی و دیگران در اصفهان منتشر
میشد .مهمترین آثار صادقی رمان ملکوت و نیز مجموع داستان
«ســنگر و قمقمههای خالی» است .از وی چند داستان در مجله
پیک جوان منتشر شده است.

مشــاركت داشت .در سال  ،1370با تأسيس مجلة رياضي برهان،
برای دوره دوم متوسطه ،شــهرياري نيز به همكاري با اين مجله
دعوت شــد و اين همكاري را تا پايان عمر ادامه داد .او در تهران
درگذشت و در گورستان زردشتيان به خاك سپرده شد.
 éشهزادي ،فاطمه ( ،1333كاشان)
 éنویسنده رشد تكنولوژي آموزشي
فاطمه شهزادي داراي مدرك ليسانس در رشته حقوق قضايي
و فوقليســانس در رشته تكنولوژي آموزشي است و مدرس مركز
تربيت معلم شهيد شرافت تهران بوده است.
شهزادي از ســال  1373به همکاری با مجله رشد تكنولوژي
آموزشي پرداخت و مقاالت علمي بسياري نوشت که در این مجله
به چاپ رســيد .شهزادي همچنین وســايل كمكآموزشي قابل

 éصافی ،احمد ( ،1316گلپایگان)
 éعضو تحریریه رشد مشاور مدرسه
احمد صافی در سال  1330از دانشسرای مقدماتی گلپایگان
فارغالتحصیل شد و به اســتخدام آمو زشوپرورش ،در شهرستان
بروجرد ،درآمد و به مدت  5ســال آموزگار مدارس شد .سپس به
تهران رفت و از دانشسرای عالی لیسانس و سپس فوقلیسانس در

رشته مشــاوره گرفت و آنگاه بهعنوان کارشناس مسئول آموزش
راهنمایی تحصیلی در وزارت آموزشپرورش مشغول خدمت شد.
اســتاد صافی از پیشکســوتها و صاحبنظران تعلیموتربیت
کشور است و تاکنون عالوه بر تصدی مناصب گوناگون در وزارت
آموزشوپرورش ،از جمله معاونت آموزش وزارت و دبیری شورای
عالــی آموزشوپــرورش ،دهها عنوان کتــاب در زمینه مدیریت،
مشاوره ،تعلیموتربیت ،خانواده و غیره نگاشته است .استاد صافی از
 1393تاکنون ،عضو تحریریه رشد مشاور مدرسه است.

توجهي ابداع كرد كه در مقاالتش منعكس اســت و مورد استفاده
آزمايشگاههاي مدارس نيز قرار گرفته است .او بعد از بازنشستگي
وسايل ساخته شــدة خود را به آزمايشگاه مدرسه شاهد حضرت
معصومه (س) تهران اهدا كرد .فاطمه شــهبازي طي ســالهاي
مختلف بهعنوان معلم نمونة مناطق و اســتان تهران و در ســال
 1376بهعنوان معلم نمونه كشوری معرفي شد.
 éصابری فومنی ،کیومرث ( 1383ـ  ،1320فومن)
 éسردبیر رشد آموزش زبان و ادب فارسی
کیومرث صابری ،معروف به گلآقا ،دانشآموخته رشته زبان و
ادبیات فارسی و فوقلیسانس ادبیات تطبیقی از دانشگاه تهران بود
و در مدارس تهران تدریس میکرد و با توجه به توانایی طنزپردازی
خود ،با مجله فکاهی توفیق در ده ه  40همکاری داشــت .صابری
بعد از انقالب ،چندی به همکاری با سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی پرداخت و نخســتین سردبیر مجله رشد آموزش زبان و
ادب فارسی بود که از سال  1362آغاز به انتشار کرد .وی همچنین
نشریه هفتگی «گلآقا» را تأسیس کرد که طی چند سال منتشر
میشد.
نیز ← هادی ،سنگری

 éصالحی ،نصراهلل ( ،1343شهریار)
 éعضو تحریریه رشد آموزش تاریخ
نصراهلل صالحــی دانشآموخته دکترا در رشــته تاریخ ایران
اسالمی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
است و اکنون ریاست دانشــگاه فرهنگیان استان البرز را برعهده
دارد .دکتر صالحی سالیان متمادی با گروه تاریخ دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درسی همکاری داشته و عضو تحریریه رشد آموزش
تاریخ اســت .از وی مقاالت متعددی نیــز در این مجله به چاپ
ب ماه تاریخ و جغرافیا»
رســیده است .وی در انتشــار مجله «کتا 
نیز همکاری داشت و کتابهای متعددی ،به ویژه در زمینه تاریخ
عثمانی ،منتشر کرده است.

 éصادقی ،بهرام ( 1363ـ  ،1315نجفآباد اصفهان)
 éنویسنده پيك جوان
بهرام صادقی پزشــک و در عینحال از نویســندگان داستان
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 éصداقت ،محمود ( ،1323الهیجان)

و اهواز خدمت كرد ،پس از آن به تهران منتقل شد و به همكاري
با ســازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشــي( ،در بخش آموزش
ابتدايي) ،پرداخت و همزمان در دبيرستانها و مراكز تربيتمعلم
تهــران و كرج تدريــس كرد .صفارپور بيــش از  30عنوان كتاب
در زمينة آمــوزش مهارتهاي زباني در ابتدايــي ،براي معلمان
و دانشآموزان ،نوشــته اســت .در همين زمينه وي با مجلههاي
رشــد معلم و رشد آموزش ابتدايي نيز همكاري كرده و به نوشتن
مقاالتي در اين دو مجله پرداخته است .مقالههايش در این مجالت
به بيش از  60عنوان بالغ ميشود.
نيز ← همتی

 éعضو هيئت تحريريه مجله رشد آموزش زمينشناسي
فوق لیســانس مهندسی آبشناسی از
محمود صداقت دارای 
دانشگاه تهران و دانشوری زمینشناسی از دانشگاه شهید بهشتی
اســت .وی از سال  1355به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید
بهشتی درآمد و تألیف و ویرایش بیش از  20عنوان کتاب دانشگاهی
را به انجام رســاند .از سال  1360نیز با وزارت آموزشوپرورش در
برنامهریزی آموزش زمینشناســی در مقاطع مختلف تحصیلی،
همکاری داشت .از دیگر فعالیتهای مهندس صداقت مشارکت در
تألیف کتابهای زمینشناسی ،عضویت در هیئت تحریریه مجلة
رشد آموزش زمینشناســی ،و تهیة مقاالت آموزشی و کاربردی
بوده است .وی به مدت بیستسال در دانشگاههای مختلف کشور
به تدریس زمینشناسی ،ژئوفیزیک ،هیدرولوژی ،اصول استخراج

 éصفتگل ،منصور( ،1340زابل)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش تاريخ
منصور صفتگل ليسانس تاريخ را از دانشگاه فردوسي مشهد،
فوقليسانس را از دانشگاه تربيت مدرس و دكتراي این رشته را از
دانشگاه تهران دريافت كرده است.
دکتر صفــتگل كار خود را با دبيري تاريخ در زابل شــروع
كرد .ســپس به ســازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي منتقل
شــد و بهعنوان كارشناس و مؤلف كتابهاي درسي تاريخ تجارب
ارزندهاي كسب كرد و خدمات شايستهاي در اين زمينه ارائه نمود.
او بعدا ً به دانشگاه تهران انتقال يافت و در حال حاضر دانشيار گروه
تاريخ در دانشكده ادبيات و علومانساني است .او عالوه بر مشاركت
در تأليف كتابهاي درســي آثاري نيز تأليف ،ترجمه يا تصحيح
نموده كه بيشــتر در زمينة تاريخ عصر صفويه است .بيش از 60
مقاله نيز در نشريات داخلي و خارجي منتشر و در كنفرانسهاي
متعدد ســخنراني كرده است .صفتگل از شماره نخست تا پنجاه
ويك ،عضو تحريريه رشد آموزش تاريخ بوده است.
نيز ← جواديان ،حسنی ،خيرانديش ،صالحي

آبهای زیرزمینی و  ...مشغول بود.
نیز ← حسینی(احمد) ،دانشفر

 éصدر ،ميرشهرام (تهران)1349 ،
 éمدير داخلي رشد برهان رياضي متوسطه دوم
ميرشهرام صدر ليسانس رياضي را از دانشگاه تربيت معلم اراك
و فوقليســانس اين رشته را از دانشگاه آزاد اسالمي دريافت كرده
است .مديريت داخلي رشد رياضي برهان ( 1375تا  )1390و رشد
برهان راهنمايي ( ،)1385كارشناس هماهنگي مجالت تخصصي
رياضي ( 85ـ  ،)81دبيري شبكة رشد ( 90ـ  )1386و سردبيري
مجله رياضي «پايا» در انتشارات مبتكران ،از سوابق كاري اوست.
وي عضو شــوراي برنامهريزي گروه رياضي دفتــر برنامهريزي و
تأليف كتب درســي اســت و در تأليف چند كتاب درسي و مواد
كمكآموزشي همكاري داشته است .شهرام صدر از مهرماه  97بار
دیگر مدیر داخلی برهان متوسطه دوم شد.
نيز ← اميري ،چمنآرا ،نامي

 éصفري ،داود ( ،1352اراك)
 éگرافيست مجالت رشد
داود صفري دانشآموخته رشته گرافيك از دانشگاه است .وي
كار با نشريات رشد را از سال  1374آغاز و با مجالت رشد كودك و
نوجوان همكاري كرد .شركت در نمايشگاههاي داخلي در موضوع
گرافيك و نيز مسابقات كاريكاتور در داخل و خارج كشور از ديگر
فعاليتهاي اوست.

 éصفارپور ،عبدالرحمن( ،1321دزفول)
 éنويسنده مجالت رشد
صفارپور دانشآموخته دانشســراي عالي تهران ـ در رشــته
آموزش ابتدايي ـ اســت .وي از سال  1342تا  1345در شهر ري
آموزگار بود ،ســپس به خوزستان رفت و تا سال  1360در آبادان
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 éصنعتیزاده ،همایون ( 1388ـ 1304تهران)

کتاب سال را دریافت کرد .همچنین لوح تقدیر دانشگاه الزهرا برای
مجموعه فعالیت هنری او ،لوح سپاس از مرکز امور مشارکت زنان
ریاست جمهوری در سال  ،1379و نیز جایزة پروین اعتصامی برای
کتاب شما یک دماغ زرد ندیدید؟ به تصویرگری غالمعلی مکتبی
( )1384از موفقیتهای اوســت .از طاقدیس آثاری در مجلههای
رشد کودک و رشد دانشآموز چاپ شده است.

 éناشر مجالت پیک
همایون صنعتیزاده کرمانی و فرزند عبدالحســین صنعتی،
نویسنده معاصر بود.
وی از مدیران برجســته صنعتی و فرهنگی در سالهای قبل و
بعد از انقالب بود و مؤسســ ه انتشارات فرانکلین و سپس شرکت
چاپ افســت را تأسیس کرد که تحول بزرگی در صنعت چاپ در
ایران بود .مجالت پیک با تیراژ بســیار با پشــتیبانی صنعتیزاده
در شــرکت افست چاپ میشد و مجالت رشــد نیز در ادامه آن
همچنان در این شــرکت به چاپ میرســد .صنعتــیزاده ،خود،
نویســنده و مترجم بود و کتابهای بسیاری را ،به ویژه در زمینه
تاریخ ایران ،ترجمه و منتشر کرده است.

 éطالبزاده ،سیدحمید ( ،1337اصفهان)
 éسردبیر رشد آموزش قرآن و معارفاسالمی
دکتر طالبزاده دانشآموخته رشــته فلسفه و استاد تمام این
رشــته در دانشگاه ادبیات و علومانســانی دانشگاه تهران و رئیس
گروه فلسفه است.
وی پیش از این کارشناس مســئول گروه فلسفه در سازمان

 éصیرفی ،هایده ( ،1341تهران)

پژوهش و برنامهریزی آموزش بود و به مدت ســه سال سردبیری
مجله رشد آموزش معارف اسالمی را برعهده داشت.
نیز ← حدادعادل ،اعتصامی ،اکرمی

 éعضو هیئت تحریریه رشد آموزش تربیتبدنی
هایده صیرفی فارغالتحصیل دکتری رشته فرهنگ و اساطیر
و زبانهای باســتانی و مدیر مرکــز مطالعات و موزة آکادمی ملی
المپیک است .وی چندین کتاب در رشتة تخصصی خود تألیف و
ترجمه نموده و مقاالتی در نشریات گوناگون منتشر و نمایشگاههای
هنری متعددی را نیز برگزار کرده است.
نیــز ← آزمون ،حســینی (ســید امیر) .کاشــف ،رمضانی
(جمشید) ،رمضانی(علیرضا).

 éطالبی ،تهماسب ( ،1346آبیک)
 éنویسنده رشد آموزش تاريخ
تهماســب طالبی دانشآموختة رشته تاریخ از دانشگاه تربیت
معلم تهران است ( .)1365تدریس در مدارس و همکاری مستمر
با گروههای آموزشــی اســتان تهران از فعالیتهای وی بهشمار
میآید .وی در ســال  1374تدریــس در مراکز ضمن خدمت و
مراکز تربیتمعلم را نیز عه دهدار شــد و در سال  1387نیز موفق
به دریافت مدرک دکتری تاریخ از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
آزاد گردید.
طالبی عالوه بر مقاالت متعدد که در نشریات به چاپ رسانده،
دارای تألیفاتی به شرح زیر است:
 .1دیوانهای مالی و اداری از اسالم تا پایان امویان
 .2از غار حرا تا محراب کوفه.
 .3قزوین پایتخت صفویان
 .4تاریخ مختصر ایران
 .5قزوین عصر قاجار.
 .6جغرافیای استان قزوین (چند فصل).
دکتر طالبی از اوایل انتشار رشد آموزش تاریخ با آن همکاری
داشته است.

 éطاقدیس ،سوسن ( ،1338شیراز)
 éنویسنده مجالت رشد
طاقدیس فعالیت داستاننویســی حرفهای خود را با نوشتن
داستان «بابای من دزد بود» در کیهان بچهها آغاز کرد.
او آثار متعددی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به بازار نشر
ارائه داده اســت که قدم یازدهم ،زرافة من آبی اســت ،پشت آن
دیوار آبی ،هزار سال نگاه ،تو هم آن سرخی را میبینی؟ ،دخترک
و فرشــتهاش ،بزغالههای ســبز ،یکی بود و نیز جوراب سوراخ ،از
آنهاست.
همزمان با کار داستانی برای کودک ،شعر نیز از دیگر زمینههای
مورد عالقه و فعالیت خانم طاقدیس اســت و از او اشــعاری برای
کودکان ،در مجالت مختلف به چاپ رسیده است.
سوسن طاقدیس سال  1386برای کتاب «قدم یازدهم» جایزة
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 éطاهباز ،سیروس ( ،1318 ،1377بندر انزلی)

 éطالیی ،کاظم ( ،1342همدان)

 éنویسنده مجالت پيك
طاهباز بین ســالهای  1349تا  1357ه .ش مدیر انتشارات
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود .کار بزرگ او گردآوری
بیش از بیستهزار برگ از دستنوشتههای نیما یوشیج است که
آن را در طول سی و پنج سال ،با انتشار بیستوسه دفتر ،به انجام
رساند و مجموعهای کامل از شعرهای نیما و نیز آثاری را درباره او
منتشر ساخت .عالوه بر این آثاری از نویسندگان بزرگی همچون
جان اشــتاینبک ،ارنست همینگوی ،آرتور میلر و ساموئل بکت را
به فارسی ترجمه کرد .او که شیفتة ادبیات بود 70 ،عنوان کتاب از
خود برجای گذاشت و چند جایزه مختلف ادبی را از آن خود کرد
که از معروفترین آنها میتوان به جایزة ســیب طالیی دوساالنه
براتیسالوا برای کتاب باز هم زندگی کنیم اشاره کرد.

 éمدیر هنری مجالت رشد
طالیی پــس از دریافت دیپلم وارد مرکز تربیتمعلم شــد و
سپس به مدت چهار سال در مدارس استان مرکزی تدریس کرد.
وی در سال  65با شرکت در کنکور سراسری ،در دانشگاه هنر ،در
تهران ،پذیرفته شد و در رشته گرافیک با رتبه اول فارغالتحصیل
شــد .در سال  71نیز کارشناسی ارشد خود را در رشته پویانمایی
(انیمیشــن) در همان دانشــگاه آغاز کرد و آن را به پایان رساند.
طالیی از همان ســالهای دانشــجویی ،به دفتر انتشارات کمک
آموزشی وارد شد و به تصویرگری برای مجالت رشد دانشآموزی
پرداخت و آثار بسیاری پدید آورد.
وی بعدا ً در مدیریت محمد ناصری در دفتر کمکآموزشی به
مدیریت فنی و هنری مجالت رشد منصوب گردید .کاظم طالیی
با تأســیس مؤسسه «نشر طالیی» کتابهای نفیسی را عمدتاً در

طاهباز در ســالهای قبل از انقالب با مجالت پیک همکاری
داشت .او در یوش ،در کنار قبر نیما یوشیج به خاک سپرده شد.

حوزة کودکان و نوجوانان ،بــه بازار عرضه کرده که چندین مورد
از آن موفق به کسب جایزة کتاب سال جمهوری اسالمی و کتاب
فصل وزارت ارشاد اسالمی شده است.

 éطاهری ،حسن ( ،1323تسوج)
 éنویسنده رشد آموزش ابتدايي
حسن طاهری دانشآموخته دانشگاه مامازن در رشته آموزش
ابتدایی اســت و در گذشته مدرس دانشسرای راهنمایی تحصیلی
همدان بوده است .در دهة  70وی به گروه ابتدایی دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درسی دعوت و کارشناس مسئول گروه شد .طاهری
آثار قلمی متعددی اعم از کتاب و مقاله ،در درسهای دورة ابتدایی
دارد .مقاالت او بیشتر در مجله رشد آموزش ابتدایی در دهه  70و
 80به چاپ رسیده است.

 éعابدینی ،مریم ( ،1346تهران)
 éسردبیر رشد آموزش زمینشناسی
مریم عابدینی دانشآموخته رشــته زمینشناسی از دانشگاه
تهران ( )1368و دبیر این رشــته در دبیرستانهای تهران است.
وی تحصیالت تکمیلی خود را ،در رشــته فسیلشناسی تا مرحلة
دکتری ادامه داده است.
خانــم عابدینی از ســال  1380پیگیر انتشــار مجدد مجلة
زمینشناســی که چند سال بود متوقف شــده بود گردید که در
نتیجه در سال  1382اولین شمارة دورة جدید ( )34به سردبیری
دکتر مصطفی شهرابی منتشر شد که تا  1394ادامه داشت.
عابدینی مسئول انجمن معلمان زمینشناسی ایران ،سردبیر
شبکه رشد (زمینشناسی) مســئول و ناظر المپیاد جهانی علوم
زمین در باشــگاه دانشپژوهان جوان است و تا کنون بیش از 50
مقاله در موضوعات مرتبط با علوم زمین در مجله رشــد و ســایر
مجالت پژوهشی نوشته است .او پس از وقفه سه ساله انتشار رشد
آموزش زمنیشناسی از ســال  1397بهعنوان سردبیر این مجله
منصوب شد.
نیز ← بازوبندی ،دانشفر (حسین) ،شهرابی

 éطالیی ،سعید ( ،1368همدان)
 éنویسنده رشد جوان
سعید طالیی دانشآموختة رشته مهندسی عمران از دانشگاه
صنعتی امیرکبیر و در عین حال طنزپرداز است.
او دبیری تحریریه مکتوب طنز «ســه نقطه» (ســورة مهر) و
همــکاری با صدا و ســیما را در کارنامــه دارد .از آثار او در چند
جشنوارة ادبی در زمینة طنز و شعر تقدیر شده است .وی با رشد

جوان همکاری دارد.
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 éعباسی ،جواد (  ،1346محالت)

متولد شــده است .وی در  1376از دانشــگاه محقق اردبیلی ،در
رشته دبیری زیستشناسی فارغالتحصیل شد و سپس ،در مدارس
شهرســتانهای بوکان و نقده به تدریس پرداخت .همزمان ،ادامه
تحصیل داد و در رشــتة علوم گیاهی با گرایش از دانشگاه ارومیه
مدرک کارشناســی ارشــد گرفت ( .)1389عذار در سال 1390
همکاری با مجله رشد زیستشناسی را آغاز کرد که تاکنون ادامه
یافته اســت .از وی مقاالتی در این نشــریه چاپ شده است .وی
در اســفند  89همراه با خانم ژاله احمدی کتاب «اطلس تشریح
جانوری» را تألیف کرد.

 éعضو هیئت تحریریه رشد آموزش تاريخ
جواد عباســی دانشآموختة دکترای تاریخ از دانشگاه تهران
( )1379اســت .وی کار خود را با دبیری تاریخ در مدارس زادگاه
خود آغاز کرد و در ســال  1372به گروه تاریخ دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درســی پیوست .ســپس با دریافت مدرک دکتری
به دانشگاه فردوسی مشــهد رفت .وی چند سال نیز استاد مدعو
دانشگاه اوهایو (در ایاالت متحده) بود و اکنون در دانشگاه فردوسی
به کار خود ادامه میدهد .دکتر عباسی عالوه بر مشارکت در تألیف
چندین کتاب درسی ،آثاری غیردرسی نیز نگاشته که در انتشارات
مدرسه و دانشــگاه فردوسی به چاپ رســیده است .وی بیش از
بیست مقاله نیز در نشــریات داخلی و خارجی منتشر کرده و در
چندین کنفرانس داخلی و خارجی ســخنران بوده است .عباسی

 éعربلو ،احمد ( ،1344تهران)
 éسردبیر رشد نوجوان
احمد عربلو دانشآموخته كارشناســي رشــته ادبيات فارسي

طی سالهای  1379تا 1391عضو تحریریه رشد آموزش تاریخ و
از همکاران فعال و مؤثر آن بود.
نیز ← جوادیان ،خیراندیش ،صفتگل

و كارشناسي ارشــد همين رشته در دانشــگاه تهران است .او از
ســال  ،1366با دعوت مصطفي رحماندوست ،به دفتر انتشارات
كمكآموزشي وارد شد و سردبيري مجله رشد نوجوان را پذيرفت
كه تا سال  1380ادامه يافت .عربلو داستاننويس و طنزپرداز است
و تاكنون بيش از  100اثر اعم از داســتان ،رمان ،طنز تاريخي و ...
منتشر كرده كه اغلب آنها ويژة كودك و نوجوان است.
عربلو با نهادها و مؤسســات فرهنگي متعددي ،همچون دفتر
ادبيات و هنر مقاومت حوزة هنري ،بخش فرهنگي ستاد مبارزه با
قاچاق كاال و ارز ،مجالت شاهد ،نهاد انتخاب كتاب سال جمهوري
اسالمي ،كتاب سال دفاع مقدس ،كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان و ...همكاري داشــته و دارد و در يك دهة اخير مسئول
مركز بررسي آثار دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي بوده است.

 éعدل ،کامران (  ،1320تهران)
 éعکاس مجالت پیک
کامران عدل از عکاسان برجســته معاصر است و دورهای نیز
بــا مجله پیک نوجوانان همکاری داشــته اســت .وی در ایران و
فرانسه تحصیل کرده و از هنرستان عکاسی پاریس فارغالتحصیل
شــده است .در سالهای قبل از انقالب او با رادیو و تلویزیون ملی
ایران همکاری داشــت و در مدرسه عالی تلویزیون نیز به تدریس
میپرداخت ولی ســرانجام از این ســازمان کناره گرفت و بهطور
مستقل به کار خود ادامه داد .چند اثر معروف او عبارتاند از :آنان
که خاک را به نظر کیمیا کنند ،اجرای نقش کاشیکاری در ایران،
بازارهــای ایران ،خط بنایی ،گذری بــه چهارمحال و بختیاری ،و
یادباد آن روزگاران یاد باد .وی همچنین عکاس پروژة کتاب تهران
است که به پیشــنهاد برناد هوکارد در سال  ،1364و به مناسبت
دویستمین ســال پایتخت شدن تهران آغاز شد و شامل حدود را
 6000اسالید در زمینههای مختلف است.

 éعطاران ،بتول ( ،1335تهران)
 éسردبیر رشد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش
بتــول عطاران دانشآموخته دکترای اقتصاد آموزشوپرورش
( ،2006پونا ،هندوســتان) است .وی که سابقه تدریس در مراکز
آموزش عالی را دارد ،کارشــناس مسئول کتب درسی کامپیوتر،
حســابداری و نســاجی در دفتر آموزشهای فنیوحرفهای است.
خانم عطاران از ســال  1388به ســردبیری مجله رشــد آموزش
فنیوحرفهای و کاردانش منصوب شد.
نیز ← آزاد

 éعذار ،عزیز ( ،1351نقده)
 éنویسنده رشد آموزش زيستشناسي
عزیز عذار در روســتای گورانآباد قاضی از شهرســتان نقده
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 éعطاران ،محمد ( ،1336تهران)

 éعظیمی ،هادی ( ،1359رشت)

 éسردبیر رشد مدرسه فردا
دکتر محمد عطاران دانشآموخته کارشناسی علوم تربیتی از
دانشگاه تهران است و مدرک کارشناسیارشد و دکتری خود را در
رشته برنامهریزی درسی از دانشگاه تربیتمدرس اخذ کرده است.
ایشــان با رتبه دانشیاری استاد دانشگاه تربیتمعلم (خوارزمی) و
ضمناً استاد مدعو دانشگاهی در کشور مالزی است.
دکتر عطاران از بدو تأســیس مجله رشــد مدرســه فردا به
ســردبیری آن منصوب شــد ( )1382و تاکنــون ( )1397این
مسئولیت را برعهده داشته است.

 éنویسنده رشد آموزش زبانهاي خارجي
هادی عظیمی دارای دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه
تربیت مدرس اســت .وی از سال  1385به همکاری با مجله رشد

 éعال ،افشين ( ،1348نور مازندران)

 éعطایی ،محمدرضا ( ،1341بیرجند)

 éشاعر مجالت رشد
افشــين عال ديپلم فرهنگ و ادب را در سال  1366در زادگاه

زبان پرداخت و تاکنون مطالــب او در بخش Enghlish through

 Funدر بیش از  40شماره از مجله چاپ شده است .دکتر عظیمی
استادیار زبان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
نیز← کبادی ،بوژانی ،عطایی

 éعضو تحریریه رشد آموزش زبانهاي خارجي
محمدرضــا عطایی دارای دکتری در رشــته آمــوزش زبان
انگلیسی از دانشگاه اصفهان است و در حال حاضر مسئولیت گروه
زبان خارجی را در دانشــگاه خوارزمی (تربیتمعلم) برعهده دارد.
ایشان عضو هیئت تحریریه رشــد آموزش زبان و خود مسئول و
ســردبیر مجله  journal of Applied linguisticsاست .از دکتر

خود اخذ كرد و در همين سال وارد دانشكده حقوق و علومسياسي
دانشگاه تهران شــد .همزمان با تحصيل با مجالت كيهان بچهها
و ســروش نوجوان همكاري ميكرد .بعــد از تحصيل نيز ،ادبيات
كــودك و كار در مطبوعات را انتخاب كرد و از جمله در راهاندازي
روزنامه آفتابگــردان (اولين روزنامه كــودكان ايران) با فريدون
عموزاده خليلي مشــاركت فعال داشــت .ســردبيري برنامههاي
كودك ،خردسال ،نوجوان و شب بخير كوچولو در راديو ،سردبيري
نشريات گنبد كبود ،صدف و دوســت؛ نیز رياست فرهنگسراي
كودك و مديريت در شبكه فرهنگ راديو از جمله سوابق اوست .در
حال حاضر وي عضو هيئت مديره انجمن شاعران ايران ميباشد.
افشين عال آثار و تأليفات متنوعي دارد از جمله:
ـ يك عالم پروانه ،بلدم شــعر بگويم ،نســيم ،دختر با (براي
خردساالن)
ـ يك ســبد بوي بهار ،خاطرات مــه گرفته ،دو منظومه بلند
عاشــورايي ،گل صد برگ و تانك ،بازنويسي تذكرئاالولياي عطار
(براي نوجوانان)
ـ كودكانهها و غزل (براي بزرگساالن)
از افشین اشعاری نیز در مجالت رشد چاپ شده است.

عطایی مقــاالت و کتابهای بســیاری در زمینــه آموزش زبان
انگلیسی منتشر شده است.
نیز ← عنانیسراب ،مفتون ،بیرجندی
 éعظیمی ،ندا ( ،1359تهران)

 éگرافيست مجالت رشد
ندا عظیمی دانشآموخته رشــته ارتباط تصویــری و دارای
فعالیتهای گسترده در این زمینه است .در کارنامه او تصویرسازی
بیش از  150کتاب برای کودکان و نوجوانان در حوزههای داستان،
کتاب درسی و کتاب کمکدرســی است و با ناشران خارجی نیز
همکاری دارد.
وی تاکنون مجالت رشــد آموزش ابتدایی ،مدیریت مدرسه،
مشاور مدرســه ،دانشآموز و کودک را صفحهآرایی و تصویرگری
کرده است.

 éعالقهمندان ،جعفر ( 1330-84اصفهان)
 éرئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
عالقهمنــدان ديپلم خــود را در اصفهان گرفت و ســپس به
دانشــكدة فني دانشــگاه تهران راه يافت و با ليسانس مهندسي
مكانيك فارغالتحصيل شد .وي از دانشجويان مبارز و انقالبي بود.
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ادب فارســي شــد .علويمقدم تاكنون عالوه بر چاپ مقاالتي در
نشريات تخصصي ،در تأليف چند كتاب درسي نيز مشاركت داشته
اســت .همچنين آثاري را در حوزة زبانشناسي ،ترجمه يا تأليف
نموده است.

پس از انقالب نخســت مديركل دفتر آموزشهاي فنيوحرفهاي
شــد .با رفتن او به معاونت وزارت مســكن و شهرســازي تا سال
 63وقفهاي در خدمت او در آموزشوپرورش ايجاد شــد ولي بعدا ً
آموزشوپرورش شــد ،به

هنگامي كــه محمدعلي نجفي  -وزير
دعوت وي معاونت او را در شــاخه فنيوحرفــهاي پذيرفت و در
ضمن قائممقام وزير در اجراي طرح نظام جديد آموزش متوسطه
شــد و اين طرح را در سراسر كشــور به اجرا درآورد .عالقهمندان
شوپرورش،
در ســال  1377با ابالغ حسين مظفر ،وزير وقت آموز 
به معاونت پژوهشــي و رياست سازمان پژوهش منصوب شد و تا
آخر عمر كوتاهش در اين مقام بود .تحت رياست او مجالت رشد
مدرسه فردا ،قرآن و  ...نيز به سلسله مجالت رشد افزوده شد.
نيز :حداد عادل ،عالمي ،نويد ،محمديان ،توراني

 éعليجاني ،بهلول ( ،1325تبريز)
 éسردبير رشد آموزش جغرافيا
بهلــول عليجاني در مهر ســال  1348در رشــتة جغرافياي
طبيعي دانشســراي عالي تهران پذيرفته شــد و در سال 1352
مدرك ليســانس جغرافيا را دريافت كرد .پس از دو سال تدريس
در دبيرســتانهاي فيروزكوه ،در ســال  1354در امتحان اعزام
دانشســراي عالي تهران قبول شد و در خرداد  1355جهت ادامة
تحصيل در دانشگاه ايالتي ميشيگان به آمريكا رهسپار شد .دورة
فوقليســانس را در جغرافياي طبيعــي و دورة دكترا را در آب و
هواشناسي سينوپتيك به پايان رسانيد و در سال  1360به ايران
بازگشت و در دانشسراي عالي يزد مشغول به كار شد .وي طي اين
ســالها مناصب مختلفي را دارا بوده و با مجالت و نشريات علمي
همكاري داشــته و عالوه بر بيــش از  80مقاله 8 ،كتاب تأليف و
ترجمه كرده اســت« .مباني آب و هواشناسي» او در دورة يازدهم
كتاب سال جمهوري اسالمي برگزيده شد .دكتر عليجاني از سال
( 1376شــمارة  )44تا ســال( 1384شــمارة  )72سردبير رشد
آموزش جغرافيا بود و اين همكاري همچنان به عنوان عضو هيئت
تحريريه ادامه دارد.

 éعلوي ،الهه ( ،1347دزفول)
 éمدير داخلي رشد آموزش زيستشناسي
الهه علوي دانشآموختة رشــتة زيستشناسي است و مدرك
كارشناســي ارشد خود را در رشت ة علوم گياهي از دانشگاه تربيت
مدرس اخذ كرده و دانشــجوی دورة دکتری اســت .وي از سال
 1380بهطور رســمي بهعنوان كارشناس زيستشناسي به دفتر
برنامهريزي و تأليف كتب درســي وارد شد .سپس در سال 1383
مديريت داخلي مجله رشــد آموزش زيستشناســي را ،از شمارة
 53برعهده گرفت.خانم علوي ســابقة تدريس در مدارس منطقه
 16تهران را دارد ،در دانشگاه پيامنور تدريس كرده و عضو كميتة
تخصصــي المپياد زيستشناســي و مدرس آناتومي در باشــگاه
دانشپژوهان جوان اســت .از ديگر فعاليتهاي علمي او همكاري
در تأليف كتابهاي زيستشناسي و آزمايشگاه 2و پيشدانشگاهي
است .او مدير داخلي مجلة زيستشناسي است.
نيز :الوندي

 éعمراني ،غالمرضا ( ،1326زابل)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبان و ادب فارسي
عمراني دانشآموخته رشــته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه
فردوسي مشهد است و بيش از دو دهه در مدارس مشهد تدريس
كرده اســت .وي در سال  1375به سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي منتقل و كارشــناس گروه ادبيات اين سازمان شد و در
ضمن به عضويت هيئت تحريريه مجله رشد آموزش ادب فارسي
دعوت شد.
غالمرضــا عمراني چــه در زمينه كتب درســي و چه بهطور
مستقل داراي تأليفات متعدد است و بهويژه در زمينه دستور زبان
و زبانشناســي اهليت دارد .كار چشمگير او تأليف مجموعه چند
جلدي «گويش سيســتان» است كه تاكنون ( )1397چند مجلّد

 éعلويمقدم ،س ّيدبهنام ( ،1354خرمآباد)

 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبان و ادب فارسي
علويمقدم مدرك كارشناسي زبان انگليسي را از دانشگاه اراك
و كارشناســي ارشــد و دكتري خود را ،در رشتة زبانشناسي ،از
دانشــگاه عالمه طباطبايي دريافت كرده است .وي از سال  82به
گروه زبان و ادبيات فارسي دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي
پيوســت و ضمناً عضو هيئت تحريريه مجله رشد آموزش زبان و
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 éغفاريان ،سيروس ( -1322قمصر كاشان)

آن منتشر شده است.
از ديگر آثار اوست :تا قاف با عشق ،وصف رخسارة خورشيد و
نيز كتاب زبان فارســي عمومي با همكاري فريدة كريمي و حسن
ذوالفقاري

 éنويسنده در رشد آموشز تاريخ و معلم
ســيروس غفاريان تحصيالت خــود را در تهــران گذراند و
با گرفتن ديپلم رياضي از دبيرســتان اقبال آشتياني ( )1339به
سربازي رفت و در روستاهاي مالير آموزگار سپاه دانش شد .چون
در سپاه دانش فعال بود ،سپاهي ممتاز شناخته شد و اجازه يافت در
كنكور ورودي دانشگاه ابوريحان كه قب ً
ال با نام «دانشگاه سپاهيان
انقالب» تأسيس شده بود ،و در مامازن ورامين واقع بوده ،شركت
كند كه با رتبه اول در رشته علوم تربيتي پذيرفته شد و ليسانس
خود را اخذ كرد .پس از آن بهعنوان مشــاور راهنمايي تحصيلي
به بابلســر رفت و تا سال  1362در مدارس اين شهر خدمت كرد.
بعدا ً با انتقال به تهران ،به سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
دعوت شــد و با توجه به سوابق ممتد خود در مطالعات سياسي-

 éعنابي سراب ،محمدرضا ( ،1337بيرجند)
 éسردبير رشد آموزش زبانهاي خارجي
عنانيســراب دانشآموخته رشــته زبان انگليسي از دانشگاه
عالمه طباطبايي اســت و مدرك دكتراي خود را از دانشگاه ليدز
انگلستان دريافت كرده اســت .وي عضو هيئت علمي گروه زبان
انگليسي دانشــكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
است.
عنابيســراب در دهــة  1370به گروه زبان انگليســي دفتر

تاريخي و نگارش مقاالت متعدد در اين زمينه ،بهعنوان كارشناس
در گروه تاريخ دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي مشغول شد.
وي مقاالت تاريخي و سياسي بسياري در مجالت رشد معلم ،رشد
آموزش راهنمايي تحصيلي و رشد آموزش تاريخ ،با محوريت تاريخ
سياســي ايران و جهان در دورة معاصر ،نوشــته و در همكاري با
دفتر تكنولوژي آموزشــي نيز مقاالتي را براي «ســايت رشد» به
رشتة تحرير درآورده است .وي چند عنوان كتاب نيز تأليف كرده
كه از آن جمله اســت :حكومتگران كشورهاي اسالمي (،)1380
سرگذشت سرزمين فلسطين ( ،)1384خليجفارس ،هارتلند جهان
( ،)1389از حمورابي تا امپراتوري وحشــت ( )1386كه همه در
انتشارات مدرسه به چاپ رسيدهاند.

برنامهريزي و تأليف كتب درســي پيوست و در ضمن به عضويت
هيئت تحريريه مجله رشــد زبان دعوت شــد .با درگذشت دكتر
ميرحســني ،ســردبير اين مجله ،دكتر عناني سردبيري مجله را
پذيرفت.
نيز :بيرجندي ،ميرحسني
 éغفارزادگان ،داود ( ،1338اردبيل)

 éنويسنده در مجالت رشد
غفارزادگان در ســال  1356از دانشســراي مقدماتي اردبيل
فارغالتحصيل شد و براي خدمت آموزگاري به روستاها رفت و به
مدت چند سال در دبستانهاي روستا تدريس كرد .شوق خواندن
و ذوق نوشــتن او را به عرصه نوشتن داستان كشاند و سبب شد
در سال  1367به تهران ،به دفتر انتشارات كمكآموزشي ،دعوت
شود .وي طي ســه دهة گذشته داستانهايي با موضوعات متنوع
براي كودكان و نوجوانان نوشته كه پارهاي از آنها در مجالت رشد
چاپ شده است .او در داستاننويسي از چهرههاي موفق بوده و در
سال  1377جايزه  20ســال ادبيات داستاني را به خاطر داستان
«ما سه نفر هستيم» دريافت كرد .همچنين نشان طاليي جشنوارة
برگزيدگان ادبيات كودك و نوجوان را از سوي انجمن نويسندگان
كودك و نوجوان ،بهعنوان يكي از بهترين داستاننويسان دو دهه،
ب چلچراغ،
دريافت نمود .نظارت بر تأليف و انتشار سه مجموعه كتا 
مفاخر و چهرههاي درخشان در دفتر انتشارات كمكآموزشي طي
سالهاي  75-85از ديگر خدمات غفارزادگان است.

 éغالمآزاد ،سهيال ( ،1343تهران)
 éعضو هيئت تحريريه مجله رشد آموزش رياضي
ســهيال غالمآزاد مديرداخلي رشد رياضي دانشآموختة دورة
كارشناسي دبيري رياضي از دانشگاه الزهرا ( ،)1366و كارشناسي
ارشد رياضي محض از دانشگاه صنعتي شريف ( ،)1373و دكتري
آموزش رياضي از دانشگاه سايمون فريزر كانادا ( )1385است .وي
از سال  1366بهعنوان دبير رياضي دورة متوسط در تهران مشغول
به كار شــد و در سال  1367با گردآوري و ترجمه مسائل رياضي
در تهية مواد آموزشــي براي دانشآمــوزان المپيادي و همكاري
در توليد نشــريه «رياضيدان جوان» فعاليت خود را در ســازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي آغاز نمود .از سال  1375بهعنوان
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او در حدود سيصدوپنجاه عنوان برآورد ميشود .فائقي با مجالت
پيك و سپس رشــد همكاري داشت و آثاري از او در اين مجالت
به چاپ رسيده است.

عضو هيئت تحريريه در مجله رشــد آموزش رياضي شروع به كار
كرد ،و تا  1380مديرداخلــي اين مجله بود .از ديگر فعاليتهاي
وي عضويــت در گرو ه رياضي دفتر تأليــف و همكاري در تأليف
چندين كتاب درسي دورة متوسط و پيشدانشگاهي نظام جديد
در دهة  70شمســي؛ عضو هيئتتحريريه «ماهنامه رياضيات»،
عضو هيئتتحريريه و مدير اجرايي مجله فرهنگ و انديشه رياضي،
نگارش چندين مقاله در حــوزة آموزش رياضي و اجراي چندين
طرح پژوهشي در اين حوزه است.

 éفاضليپور ،طوبي ( ،1329تهران)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش تاريخ
دكتر فاضليپور دانشآموخته رشته تاريخ از دانشگاه تهران و
دبير بازنشسته تاريخ مدارس تهران است و در دانشگاه آزاد اسالمي
نيز تدريس ميكند .خانم فاضليپور از نخســتين اعضاي هيئت
تحريريه مجله رشــد آموزش تاريخ از آغاز تاكنون بوده و مقاالت
متعددي نيز در اين مجله نوشــته است كه عمدتاً به تاريخ عصر
ساسانيان باز ميگردد .از دكتر فاضليپور عالوه بر مقاالت ،كتابي
نيز به نام «تاريخ كشــاورزي ايران در دوران ساســانيان» منتشر
شده است.

 éغالمي ،عليرضا ( ،1347تهران)
 éمدير داخلي رشد مشاور مدرسه
غالمي داراي مدرك كارشناســي ارشد روانشناسي باليني و
مشــاور مدرسه در منطقه  15تهران است .وي اولين مدير داخلي
مجله رشد مشاور مدرسه ( )1380بوده و عضويت هيئت تحريريه
رشد معلم را نيز در كارنامة خود دارد .همكاري در تأليف كتابهاي
روانشناسي سالمت و روانشناســي سال سوم نظري از كارهاي
قلمي عليرضا غالمي است.
نيز :حكمتي

 éفتحي ،هوشنگ (بانه)1330 ،
شوپرورش
 éمدير داخلي پيك آموز 
هوشــنگ فتحي نويســنده و مترجم و ورزشينويس است و
ســاليان متمادي با مجالت پيك و ســپس رشد همكاري داشته
اســت .مقاالت بســياري از او در اين مجالت ،از جمله در زمينه
ورزش چاپ شــده است .فتحي چند ســال مدير داخلي ماهنامه
شوپرورش -به سردبيري استاد عبدالمحمد آيتي -بود و پس
آموز 
از انقالب نيز آرشــيو عكس را در دفتر انتشــارات كمكآموزشي
تأسيس كرد.

 éغيور ،حسين ( ،1297همدان)
 éعضو تحريريه رشد آموزش رياضي
حســين غيور معلم هندسه در همدان بود و سپس ،با معرفي
اســتادش دكتر منوچهر وصال ،استاد هندسه در دانشسراي عالي
تهران شــد .با تأسيس مجلة رشد آموزش رياضي در سال 1364
حســين غيور نيز به همكاري دعــوت و عضو هيئت تحريريه اين
مجله شد .او مقاالت بسياري ،در زمينة رشتة خود يعني هندسه،
در رشد رياضي نوشته است.
نيز :ميرزا جليلي ،بابليان ،مدقالچي

 éفرجي ،عبدالرضا ( ،1333هـ ش ،قم)
 éسردبير رشد آموزش جغرافيا
عبدالرضا فرجي ليسانســيه زبان انگليســي و داراي دكتراي
جغرافياي سياســي اســت .فرجي نخســت در آموزشوپرورش
آشتيان استخدام و مشغول به كار شد و سپس به سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي منتقل و در گروه جغرافياي دفتر تحقيقات
و برنامهريزي درســي به كار مشغول شــد ( )1359و سرانجام به
وزارت خارجه انتقال يافت .او ،تا سال  1365در تأليف كتب درسي
جغرافيا و اجراي برنامههاي آموزشــي جديد فعال بود .فرجي به
وزارت خارجه رفت و تا مقام ســفارت ارتقا يافت تا بازنشسته شد.
پس از بازنشســتگي نيز در دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه آزاد

 éفائقي ،كاظم ( ،1312تبريز)
 éنويسندة مجالت پيك و رشد
فائقي اهل سردرود در جنوب غربي تبريز است .او دانشآموختة
رشــته فيزيك است و دبير دبيرســتانهاي تبريز بوده و بهعنوان
مدير دبيرستان نيز خدمت كرده است .فائقي از جواني به نوشتن
مطالب علمي در حوزة علــوم پايه و علوم فني براي دانشآموزان
روي آورد و آثار بســيار زيادي در اين زمينه پديد آورد .تعداد آثار
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 éفريدون ،عبدالعظيم ( ،1337تهران)

اسالمي به تدريس اشتغال يافت .دكتر فرجي اولين مدير داخلي
رشــد آموزش جغرافيا بود و در راهاندازي اين مجله نقش محوري
داشت.

 éمدير مسئول مجله برهان
فريدون داراي كارشناسي ارشد فلسفه و همچنين كارشناس
ارشد برنامهريزي درسي است .وي در كارنامه خود مسئوليتهاي
متعــددي از جملــه معاونــت و رياســت دو منطقــه  9و 10
ت واحد
شوپرورش تهران ،امور اجرايي رشــد معلم ،مسئولي 
آموز 
كتاب در دفتر كمكآموزشي ،معاونت اين دفتر و رياست انتشارات
مدرسه را برعهده داشته است .وي در راهاندازي اين انتشارات نقش
مؤثر داشت .فريدون در انتشارات مدرسه ،فصلنامه رياضي برهان
را انتشــار داد كه اقدامي مؤثر براي آموزش رياضي دانشآموزان
بود انتشار برهان در سال  1380به دفتر انتشارات كمكآموزشي
واگذار و با عنوان «رشــد برهان» منتشر شد .عبدالعظيم فريدون
مدير انتشارات محراب قلم است.

 éفرخندهكيش ،فريد ( ،1337تهران)
 éگرافيست مجالت رشد
فريد فرخندهكيش دانشآموخته رشته مهندسي عمران و نيز
داراي كارشناسي ارتباطات تصويري است .وي پيش از اين ،سالها
صفحهآراي كتابهاي درسي و چندي نيز معاون اداره كل چاپ و
توزيع كتابهاي درسي بود و صفحهآرايي مجله رشد تاريخ را نيز
براي اولين بار او انجام داد.
فرخندهكيش در امور ســينمايي نيز فعال بوده و در برگزاري
جشــنوارههاي فيلم رشد ،جشــنوار ه فيلم كوتاه و همايش ملي

پويانمايي (انيميشن) همكاري مؤثر داشته است .وي اكنون رئيس
مركز گسترش سينماي مستند و تجربي است)1396( .

 éفقيري ،امين ( ،1322شيراز)
 éنويسنده مجالت پيك
امين فقيري متولد شــيراز و معلم بازنشسته است .وي كه در
خانوادهاي اهل كتاب و فرهنگ رشد كرده هنگامي كه به سربازي
ش خدمت ميكرد ،شروع
رفت و در روستاها بهعنوان معلم سپاه دان 
به نوشتن كرد و اولين مجموعه داستان خود به نام دهكدة پرمالل
را در  23سالگي منتشر كرد .اين كتاب بسيار مورد استقبال واقع
شــد و بارها به چاپ رسيد .فقيري داســتانهاي بسياري نوشته
كــه به جز دهكدة پرمالل ميتوان از كوچهباغهاي اضطراب و نيز
دودمان رقصندگان و پلنگ كوهستان نام برد .وي چند نمايشنامه
نيز نوشته است كه كوفيان ،شب و دوست من از آن جمله است .از
امين فقيري چند داستان در مجله پيك نوجوان چاپ شده است.
نيز← غفارزادگان

 éفردانش ،هاشم ( ،1330تهران)
 éنويسنده رشد تكنولوژي آموزشي
ش داراي مدرك كارشناسي اقتصاد (از دانشگاه
هاشــم فردان 
شيراز) و دكتراي روانشناسي و تكنولوژي آموزشي از امريكاست.
در سالهاي  1369-70مديركل دفتر تكنولوژي آموزشي سازمان
پژوهش بود و سپس به دانشگاه تربيت مدرس انتقال يافت.
از دكتر فردانش در ســالهاي نخســت انتشــار مجله رشد
تكنولوژي آموزشي مقاالتي در اين مجله چاپ شده است.
نيز ← :يغما
 éفروغبخش ،احمد ( ،1346شيراز)
 éنويسنده رشد آموزش تاريخ
احمــد فروغبخــش ،داراي مدرك كارداني علــوم اجتماعي
( )1367وكارشناسي تاريخ از دانشگاه شيراز ( )1372و كارشناسي
ارشد با گرايش دور ة اسالمي از دانشگاه تهران ( )1378است .وي
سالها در شيراز دبير و سرگروه آموزشي تاريخ بود و اكنون مدرس
دانشگاه فرهنگيان است .احمد فروغبخش چندين كتاب تاريخي

 éفوركينژاد ،زهرا ( ،1346بيرجند)
 éنويسنده مجالت رشد
خانم فوركينژاد دانشآموخته رشته زيستشناسي از دانشگاه
شــهيد باهنر كرمان است و بيشتر ســالهاي خدمت خود را در
مــدارس زابل و بيرجند به تدريس و ديگر فعاليتهاي آموزشــي
گذرانده اســت .وي در تدريس بســيار موفق بوده و در سال 89
بهعنوان معلم نمونه كشوري انتخاب شده است.
از فوركينژاد مقاالت متعددي در مجله رشــد زيستشناسي

ويژه نوجوانان و جوانان منتشــر كرده و نيز مقاالتي در كتاب ماه
تاريخ و جغرافيا و رشد آموزش تاريخ دارد .وي سالهاست با رشد
آموزش تاريخ همكاري نزديك دارد.
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پيشدبستاني و اول دبستان) منصوب شد و تا سال  1392سردبير
اين مجله بود .پس از آن نيز بهعنوان عضو هيئت تحريريه مجله با
دفتر مزبور به همكاري ادامه داد .قاسمنيا در سالهاي دهة  60نيز
با مجالت رشد همكاري داشت و نوشتهها و اشعار بسياري از وي
در مجالت رشد آن دوره چاپ شده است.
نيز← خليلي ،راستي

و نيز مجله رشــد آموزش ابتدايي منتشر شــده و دست كم سه
بار در جشنوارههاي آموزشي مورد تقدير واقع شده است .ساخت
نرمافزارها و وسايل كمكآموزشي درس زيستشناسي نيز از ديگر
فعاليتهاي اوست.
 éفهيمي ،شهال ( ،1349تهران)
 éمدير داخلي رشــد معلم ،مديريت مدرســه و آموزش

 éقاسمپور مقدم ،حسين ( ،1344خوي)

ابتدايي
شــهال فهيمي دانشآموخته رشــته زبان و ادبيات انگليسي
است و از ســال  1373تاكنون در سمتهاي مختلف در مجالت
رشد خدمت كرده كه از آن جمله است :مديرداخلي مجالت رشد
نوجوان ،رشد مديريت ،رشد پيشدبستاني و رشد معلم.
همكاري با شــوراي ترجمه ســازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشــي ،ناظر اســتاني پروژه شناســايي واژگان پايه فارســي
دانشآموزان ايراني ( )1381از ديگر فعاليتهاي فهيمي است .از
او بيــش از  60عنوان مطلب (تأليفي ،ترجمه ،گزارش ،گفتوگو و
 )...در مجالت رشــد از جمله در رشد معلم ،رشد مديريت مدرسه
و رشــد آموزش ابتدايي انتشار يافته اســت .خانم فهيمي اكنون
( )1397مدير داخلي رشد معلم است.

 éعضو تحريريه رشد آموزش زبان و ادب فارسي
قاسمپور داراي دكتراي رشــتة برنامهريزي درسي است .وي
عــاه بر عضويت در هيئت تحريرية «مجلة رشــد آموزش زبان و
ادب فارســي» ،مدرس دانشگاه و مراكز آموزشــي نيز هست .او
در تأليف اين كتابها همكاري داشــته است :فارسي ابتدايي (5
عنوان) ،راهنماي معلم فارسي ابتدايي ( 5عنوان) ،راهنماي معلم
فارســي راهنمايي ( 3عنوان) و زبان و ادبيات فارسي متوسطه (8
عنوان) .نگارش  20عنوان كتاب كمكآموزشــي براي كتابهاي
درســي ادبيات و دهها مقاله دربارة آموزش زبان و ادبيات فارسي،
بخش ديگري از فعاليتهاي قاسمپور را شكل ميدهد.
دكتر قاســمپور در زمينة رويكردها و شيوههاي آموزش زبان
فارســي تحقيقاتي را به انجام رســانده و در حال حاضر ()1397
كارشــناس مسئول گروه زبان و ادبيات فارسي دفتر برنامهريزي و
تأليف كتب درسي است.

 éقاسمنيا ،شكوه ( -1334تهران)
 éسردبير رشد كودك 
تحصيالت دبيرســتاني را در تهران گذراند .سپس از دانشگاه
شــهيد بهشتي (ملي سابق) ليسانس علوم سياسي گرفت .از آنجا
كه از كودكي به سرودن شعر و نوشتن براي كودكان عالقه داشت
و اين عالقه در سالهاي پس از انقالب در وي افزون شد ،مدتي با
تأسيس يك مهدكودك ( )1358به تجربة مستقيم كار با كودكان
دســت زد و با عواطف آنها و زبان كودك بيشتر آشنا شد .همان
ســال در اولين همايش ادبيات كــودك ،در كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان ،شركت كرد و اين نقطة عطفي در فعاليتهاي
او شد .وي مهدكودك را تعطيل كرد و به همكاري با كيهانبچهها
پرداخت و با انتشــار ضميمة «شــاپرك» براي خردساالن ،فصل
تازهاي در شــعر كودك گشود .چندي نيز سردبير مجلة « ُگلَك»
بود كه از سوي «نهاد هنر و ادبيات» انتشار مييافت.
شكوه قاسمنيا در سال  1387به دفتر انتشارات كمكآموزشي
دعــوت شــد و به ســردبيري مجلة رشــد كودك (بــراي گروه

 éقاضي ،محمد ()1292-1376
 éنويسنده و مترجم مجالت پيك
محمد قاضي در مهاباد كردستان متولد شد .از دورة دبيرستان
آموختن زبان فرانســه را در زادگاهش آغاز كرد و استعداد خود را
در اين زبان نشان داد.
وي دانشآموختة رشته حقوق از دانشگاه تهران ( )1318بود
و پس از تحصيل به اســتخدام وزارت دارايي درآمد .از سال1330
ترجمه را شروع كرد و به زودي در اين فن درخشيد.
قاضي پس از بازنشستگي به فعاليت در كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان پرداخت و با مجالت پيك نيز همكاري داشت.
محمــد قاضي از مترجمان طــراز اول ايران بود و دهها كتاب
مفيد را به فارسي ترجمه كرد ،از جمله :جزيره پنگوئنها (آناتول
فرانس) ،دنكيشوت (سروانتس) ،شــازده كوچولو (آنتوان سنت
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اســت همكاري با كيهان بچهها و روزنامة ابرار .قرباني نويسندهاي
پركار اســت و تاكنون حدود ده جلد كتاب در زمينة زندگينامه
شــهدا تأليف و چند جلد رمان ترجمه كرده است كه از آن جمله
رمان «آقا معلم» -انتشارات مدرسه -است.
او طي سالهاي  1389-95سردبير مجله رشد جوان بود.
نيز← شجاعي ،ناصري ،نادري ،سادات موسوي

اگزوپري) ،مســيح بازمصلوب ،آزادي يا مرگ و زورباي يوناني (هر
سه از نيكوس كازانتزاكيس) .اين مترجم در  84سالگي در تهران
درگذشت و در زادگاهش مهاباد به خاك سپرده شد.
 éقبايي .مهسا ( .1335مالير)
 éگرافيست مجالت رشد
مهسا قبايي دانشآموختة رشــته گرافيك و كارشناس ارشد
همين رشته از دانشــگاه الزهرا است و از دانشگاه هنر نيز مدرك
كارشناسي عكاســي دريافت كرده است .او سال  1375همكاري
خود را بهعنوان گرافيست با مجالت رشد آغاز كرد و در صفحهآرايي
چند مجله بهويژه رشد زيستشناســي ،رشد معلم ،رشد معارف
اســامي ،رشــد هنر و  ...همكاري كرد .وي در كتابآرايي نيز با
ناشــران مختلف همكاري دارد .قبايي عضو هيئت تحريريه رشد

 éقريبگركاني ،عبدالكريم ( ،1291-1381تهران)
 éسردبير رشد آموزش زمينشناسي
عبدالكريم قريب گركانــي ،از خاندان بزرگ قريب در گركان
آشتيان ،در تهران ديده به جهان گشود و فرزند چهارم خانواده بود.
وي در سال  1314از دبيرستان علميه تهران فارغالتحصيل شد و
به دانشگاه تهران رفت و در رشتة زمينشناسي تحصيل كرد و بعد

از تحصيل دبير دبيرستانهاي اهواز و سپس تهران شد و سرانجام
به اســتادي زمينشناسي در دانشكده علوم دانشگاه تهران رسيد.
در ســال  1330با توجه به سوابق علمي و تأليفات او ،طبق قانون
مصوب ،به وي مدرك معادل دكتري زمينشناسي دادند.
دكتــر قريب از ســال  1358كه دانشــگاهها تعطيل شــد،
مشاور ســازمان انرژي اتمي گرديد .با انتشار مجله رشد آموزش
زمينشناسي ،در سال  ،1363دكتر قريب به سردبيري اين مجله
منصوب شد و خود نيز مقاالتي در آن مينوشت.
او در  17بهمن ســال  1381در اثر سكته قلبي درگذشت و
بنا به وصيتش در آشــتيان به خاك ســپرده شد .آرامگاه وي در
محوطه دانشگاه آزاد آشتيان قرار دارد .دكتر قريب از استادان طراز
اول و بنيانگذاران رشتة زمينشناسي دانشگاهي در ايران به شمار
ميرود .ضمن اينكه فعاليتهاي اجتماعي ارزشــمندي ،از جمله
تأسيس مدرسه عالي علوم اراك ،را نيز در كارنامه خود دارد .نيز←
دانشفر (حسين) ،شهرابي ،عابديني

آموزش فنيوحرفهاي نيز هســت ،به عالوه دستي در علم نگارش
دارد و سلســله مقاالتي دربارة هنر به چاپ رســانده است .او در
جشنوارة كتابهاي رشــد ،تنديس بهترين طراح جلد را دريافت
كرده است.
 éقديمي ،صابر ( ،1367تهران)

 éعضو هيئت تحريريه رشد جوان
صابر قديمي فارغالتحصيل مهندســي صنايع اســت و دورة
كارشناســي ارشد را نيز در رشــته زبان و ادبيات فارسي گذرانده
اســت .وي شاعر و ترانهسراست .اشــعار و ترانههايش در چندين
جشنواره برگزيده و مورد تقدير واقع شده است .از او دو كتاب نيز
در زمينه طنز و ترانه منتشر شده است .صابر قديمي مدتي معاون
اطالعرساني مؤسسه منازل سازماني بنياد تعاون بود ()1391-93
و بهعنوان كارشناس و مجري با بخشهاي مختلف صدا و سيما نيز
همكاري داشته است .اكنون ( )1396عالوه بر عضويت در هيئت
تحريريه رشــد جوان ،عضو تحريرية ماهنامه «سپيدة دانايي» نيز
هست.

 éقريشي ،سعيد ( ،1333كوهبنان)
 éعضو تحريريه رشد معلم
سعيد قريشي فارغالتحصيل مهندسي برق ( )1359از دانشگاه
شوپرورش
تبريز است .وي پس از تحصيل به تهران آمد و در آموز 
تهران در بخش آموزشهاي ضمن خدمت مشغول كار شد ،سپس
در ســال  1361به سازمان پژوهش و برنامهريزي منتقل گرديد و
در دفتر تحقيقات و برنامهريزي درسي مسئوليت گروه تربيت معلم

 éقرباني ،محمدعلي ( ،1350شهريار)
 éسردبير رشد جوان
محمدعلي قرباني داراي كارشناســي ارشــد مترجمي زبان
انگليسي از دانشگاه آزاد اسالمي است .وي با وجود داشتن سوابق
صنعتي و اداري همواره در امور فرهنگي فعال بوده كه از آن جمله
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كاشــف فارغالتحصيل دكتري تربيتبدني از دانشگاه تهران
و عضو هيئت علمي دانشــگاه شــهيد رجايي است .دكتر كاشف
پژوهشهاي متعددي را به سرانجام رسانده .كتابهايي در زمينه
تخصص خود تأليف و ترجمه كرده و مقاالتي در مجالت پژوهشي
داخلي و خارجي منتشر نموده است .او در چندين همايش كشوري
و بينالمللي نيز مقاله ارائه كرده اســت .كاشــف در طول سنوات
خدمتياش عهدهدار مسئوليتهاي گوناگوني بوده و از سال 1380
به بعد نيز به عضويت تحريريه رشد تربيتبدني دعوت شد.
نيز← گائيني ،آزمون ،حسيني (سيد امير)

را برعهده گرفت و در تهيه و تأليف كتابها و منابع آموزشي مراكز
تربيت معلم كشور سعي وافر نمود .چند سال بعد نيز معاون دفتر
مذكور شــد و تا سال  1378عهدهدار اين مسئوليت بود .او سپس
مشاور مديركل شــد .مهندس قريشي از سال  1387به عضويت
هيئت تحريريه رشد معلم منصوب شد .مقاالتي از او در اين مجله
و ديگر مجالت رشد چاپ شده است.
 éقليزاده ،سميه ( ،1363تهران)
 éنويسنده رشد دانشآموز
ســميه قليزاده ،دانشآموختة كارشناسي ارشد تربيت بدني
اســت .او از  1389به دبيري تربيتبدني منطقة  4شــهر تهران
منصوب شد و همزمان در مراكز آموزش عالي تربيتبدني تدريس
كرد .قليزاده عالوه بر اينكــه بازيكن ليگ واليبال بوده ،داوري و
مربيگري واليبال را هم در كارنامة خويش دارد.
او از ســال  89بهعنوان نويسندة مطالب ورزشي با مجلة رشد
دانشآموز همكاري خود را شروع كرد .همچنين كتابهاي مباني
روانــي و اجتماعي در تربيتبدني ،راهنمــاي حركات اصالحي و
نيز راهنماي آسيبشناسي ورزشــي را تأليف كرده و مقاالتي در
مجالت تخصصي تربيتبدني و آموزشي نگاشته است.

 éكاظمي ،مجيد ( ،1358قزوين)
 éگرافيست مجالت رشد
مجيد كاظمي تصويرگر و گرافيست و داراي كارشناسي ارشد
رشــتة ارتباط تصويري از دانشگاه هنر ( )1392است .وي پيشتر
طراح گرافيك رشــد معلم بود ( )92-94و سپس طراح گرافيك
رشد آموزش هنر شــد .كاظمي مؤلف كتاب اينفوگرافيك حيات
وحش (كانون پرورش  )1396اســت و عالوه بر مجالت رشــد ،با
نشريات همشــهري ،سروش ،شــاهد و غيره و همچنين ناشران
مختلف سابقة همكاري دارد.

 éكارآمد ،رويا ( ،1352شهرري)

 éكبادي كرماني ،زهرا (تهران)1366 ،

 éعضو هيئت تحريريه رشد روشن
رويا كارآمد در سال  1373در رشتة علوم اجتماعي از دانشگاه
تهران فارغالتحصيل شــد و سپس در رشــت ة زبانشناسي ادامه
تحصيل داد .گويندگي و نويسندگي بخشهايي از برنامه راديويي
«پيك اميد» ويژة نابينايان در شبكة جوان ،از سال  1375تا نيمه
اول ســال  ،1380از فعاليتهاي او بوده اســت .وي دبير رسمي
آموزشوپرورش در رشــتة علوم اجتماعي و زبان انگليسي است و

در ضمن ويراســتاري كتب درسي ويژهنابينايان را از سال1370
تا پايان نيمه اول  1373را بر عهده داشــته است .خانم كارآمد از
آغاز انتشار مجله رشد روشن ،ويژة نابينايان ،با آن همكاري داشته
است.
نيز← همتي

 éنويسنده ،رشد آموزش زبانهاي خارجي
خانم كبادي داراي كارشناســي ارشد زبان انگليسي و مدرس
اين زبان در آموزشگاههاي تهران است .وي از سال  1392همكاري
خود را با مجلة رشد زبان آغاز كرد و نوشتن بخش ثابت English
 through Funرا برعهده گرفت.
نيز :عطايي ،بوژمهراني
 éكبيري ،قاسم ( ،1317مالير)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجي
قاســم كبيري دانشآموختة دانشسراي مقدماتي (كرمانشاه)
و ســپس دانشسراي عالي تهران ،در رشــتة زبان انگليسي است.
تجربه ممتدي در آموزگاري مدارس و دبيري دبيرســتانها دارد.
وي در سال  1356با استفاده از بورس تحصيلي به امريكا رفت و
به تحصيل در دانشــگاه وندربيلت ،ايالت تنسي ،ادامه داد و با اخذ

 éكاشف؛ مجيد ( ،1337كرمان)
 éعضو هيئت تحريريه رشدآموزش تربيتبدني
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و  1385و  )1396انتخاب شده است .محمد كرامالديني در سال
 1383به سردبيري مجله رشــد آموزش زيستشناسي منصوب
شد.

مدرك دكترا به ايران بازگشت و به تدريس در دانشگاههاي تهران
پرداخت .دكتر كبيري به مدت  19سال عضو هيئت تحريريه مجله
رشد زبان بوده و مؤلف يا مترجم بيش از  30عنوان كتاب است.
نيز← بيرجندي ،عنانيسراب ،كهنموييپور ،مفتون ،ميرحسني

 éكريمي ،زهره ( ،1354ساوه)

 éكراسكيان موجمباري ،آديس ( ،1355تهران)
 éنويسنده رشد مشاور مدرسه
آديس كراســكيان داراي مدرك كارشناس ارشد روانسنجي
و دكتراي روانشناســي تربيتي از دانشگاه آزاد است .وي تاكنون
مقاالت پژوهشي بســياري در نشريات داخلي و خارجي از جمله
بيش از  30مقاله در رشــد مشــاور مدرسه منتشــر كرده است.
تدريس در مراكز آموزش عالي ،راهنمايي و مشاوره ،بيش از 100
شوپرورش استثنايي و وزارت
پاياننامه ،و همكاري با سازمان آموز 

 éمدير داخلي رشد روشن
زهره كريمي دانشآموخته كارشناس ارشد برنامهريزي شهري
از دانشــگاه تهران اســت .وي از  1383همكاري خود را با دفتر
تكنولوژي و انتشارات كمكآموزشي آغاز كرد .از سال  1389مدير
داخلي رشــد نوجوان شد و در سال  1394مديريت داخلي مجله
رشد روشن نوجوان و جوان (ويژة نابينايان) را نيز برعهده گرفت.
از وي مطالبي در رشــد نوجوان ،رشــد آموزش جغرافيا و مجلة
پيشگيري نوين منتشر شده است.

 éكرامالديني ،محمد (سيرجان)1334 ،

 éكشاورز ،محمدعلي  ( ،1328تهران)

 éسردبير رشد آموزش زيستشناسي
كرامالديني دانشآموختة رشــته زيستشناســي ( )1357از
دانشــگاه اصفهان و داراي كارشناسي ارشد زيستشناسي گياهي
( )1370اســت .وي همچنيــن داراي دكتراي علــوم اجتماعي
( )1384اســت .كرامالديني در عين تدريس زيستشناســي در
مدارس و مراكز آموزشــي سالها بهعنوان كارشناس و كارشناس
مسئول گروه زيستشناســي در دفتر برنامهريزي و تأليف كتب
درسي مشغول به كار بوده و در بسياري فعاليتها ،از جمله تأليف
كتب درســي براي پايههاي مختلف تحصيلي مشــاركت داشته
است .او سابقه خدمت در لبنان و سوريه ( 73ـ  )1371و مدارس
بينالمللي و تطبيقي را نيز در كارنامة خويش دارد ( 75ـ .)1373
هدايت و راهبري المپيادهاي كشوري و بينالمللي زيستشناسي
در سه دهة گذشته برعهدة كرامالديني بوده است .نزديك به 200
مقاله در نشريات رشد و نيز در مجالت علمي و پژوهشي داخل و
خارج منتشر كرده كه اغلب در حوزة تخصصي اوست .همچنين 8
عنوان ترجمه 13 ،عنوان تأليف و بيش از  10عنوان كتاب درسي
(يا مشاركت) از او چاپ شده است .كرامالديني معلم نمونه كشور
( ،)1370كارشناس نمونه دفتر تأليف ( ،)1380كارشناس نمونه
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ( )1381نيز بوده و تاكنون
سه مورد از آثارش بهعنوان كتاب سال جمهوري اسالمي (1386

 éمعاون فني و هنري مجالت رشد
محمدعلي كشــاورز كه امروز در زمرة مدرسان مراكز تربيت
معلم شــهيد شرافت قرار دارد ،سالهاســت كه در دانشكدههاي
هنري و مراكز تربيت معلم تدريس ميكند .وي بيش از يك دهه
معاونت فني و هنري دفتر انتشــارات كمكآموزشــي را برعهده
داشته است)1360-71( .

بهداشت از ديگر فعاليتهاي اوست.

 éكشاورز ،ناصر( ،1341تهران)
 éشاعر مجالت رشد
ج سالگي همراه خانواده راهي دامغان شد و
ناصر كشاورز از پن 
تحصيالت ابتدايي تا ديپلم متوسطه را در آن شهر گذراند .وي در
سال  1367در رشته صنايع در دانشگاه پذيرفته شد اما پس از يك
ترم تحصيل انصراف داد و تمام وقت به ادبيات كودك پرداخت.
كشــاورز شــعر كودك را از همكاري با مجله كيهان بچهها
شروع كرد كه در آن سالها جلسات شعري داشت و اغلب شاعران
كودك و نوجوان در آن جلســات شركت ميكردند .اولين شعر او
به سال  1362در همان مجله چاپ شد .كشاورز اولين كتاب خود
به نام «من و مرغابيها» را در سال  1365منتشر كرد كه نشان از
شاعري توانا و خوش قريحه ميداد .اين شاعر ،عالوه بر پركارترين،
پرجايزهترين شاعر كودك نيز هست .نشان ماه طاليي از جشنوارة
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 éكالكي ،اشرفالسادات ( ،1356تهران)

بزرگ ادبيات كودك و نوجوان بهعنوان يكي از شــاعران برگزيده
 20ســال اخير يكي از مهمترين جوايزي است كه ناصر كشاورز
دريافت كرده است.
نشــان مداد پرنده باارزشترين نشــان كانون پرورش فكري
كــودكان و نوجوانــان و جايزههــاي متعددي از جشــنوارههاي
گوناگون،جايزه مجله سالم بچهها و جوايزي از جشنواره مطبوعات
و جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان بخشي ديگر از كارنامة او را
شكل ميدهند .وي در دهة  80به عضويت تحريريه رشد كودك
درآمد.
نيز← قاسمنيا

 éمديرداخلي رشد جوان
كالكي داراي مدرك كارشناســي رشــتة علــوم اجتماعي از
دانشــگاه آزاد اسالمي است و  5سال ســابقه تدريس در مدارس
راهنمايي و متوســطه دارد .او كه از  1395در ســازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشــي به كار مشغول شــد ،ابتدا در پروژة تاريخ
شفاهي ســازمان پژوهش و نيز تدوين فرهنگنامه پديدآورندگان
رشد همكاري داشت و از سال  1397مديرداخلي رشد جوان است.
 éكالنتري ،پرويز ( ،1310-1395طالقان)
 éتصويرگر مجالت رشد
ن زاده شــد .از
پرويز كالنتري در روســتاي فشــندك طالقا 
كودكــي عالقة خود را به رنگها نشــان داد و به گفتة خودش از
همان آغاز با خطخطي كردن ديوار همســايهها كشيدن نقاشي
انتزاعي را تمرين ميكرد .كالنتري دانشآموخته دانشكدة هنرهاي
زيباي دانشگاه تهران در رشتة هنرهاي تجسمي بود .آشنايي وي
با همايون صنعتيزاده موجب راهيابياش به مؤسســه انتشاراتي
فرانكلين ،ناشر كتابهاي درسي ،و نيز نشريات پيك گرديد و او به
تصويرگري كتابهاي درسي روي آورد.
كالنتــري در مراكز هنــري از جمله در دانشــكدة هنرهاي
زيباي دانشــگاه تهران در داخل ،و كالج هنري كودكان در خارج
(كاليفرنيــا) كار كرده و مدتي مديــر هنري كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان در تهران بوده است.وي دهها نمايشگا ه گروهي
و انفرادي در داخل و خارج از ايران برگزار كرد و يك اثر از آثارش
به نام «قشقاييها» در فهرست تمبرهاي ويژه سازمان ملل به چاپ
رسيد .همچنين تابلوي مشهور او به نام «شهر ايراني از نگاه نقاش
ايراني» در يكي از مقرهاي سازمان ملل در كنيا نصب شده است.
كالنتري از ســال  ،1353با ابداع نقاشــيهاي كاهگلي خود،
دورة تــازهاي را در زندگــي هنري خويش آغاز كــرد كه تا پايان
عمرش ادامه داشت.

 éكشاورز مطلق شيرازي ،ريحانه ( ،1365شيراز)
 éعضو هيئت تحريريه رشد روشن
خانم كشــاورز داراي فوقديپلم آموزش كودكان اســتثنايي
(گرايش نابينايان) و كارشناســي روانشناسي كودكان استثنايي
است .او همچنين آموزگار كودكان استثنايي دورة ابتدايي ،در گروه
نابينايان و ديگر معلوليتهاســت .از كارهاي وي ،تهية جزوات و
منابع آموزش ويژة نابينايان (به خط بريل) است.
كشاورز كه چند كتاب كمكآموزشي و داستان را به خط بريل
برگردانده است عضو تحريرية رشد روشن (ويژه نابينايان) است.
نيز← قاسمنيا
 éكفايتي ،سعيد ( ،1348تهران)
 éنويسنده مجالت رشد
كفايتــي عالوه بر كارشناســي آموزش تربيــت معلم ،داراي
كارشناسي ارشــد آموزش زبان آلماني است .وي در سال 1379
همكاري خود را با نوشــتن مقال ه «انقالب يادگيري» در مجالت
رشد آغاز كرد .او در دفتر تأليف با گروه ادبيات فارسي و همچنين
زبانهاي خارجي همكاري داشته و به اصالح و بازنگري كتابهاي
درســي آلماني پرداخته و همچنين نويســندة كتابهاي كمك
درســي و داور جشنوارة كتاب رشد بوده است و سابقة تدريس در
مدارس بينالملل ،كرة جنوبــي و باكو را دارد و نيز دورة آموزش
خالق را در شهر مونيخ گذرانده است .وي نويسنده و محقق برنامة
آموزشــي شبكه  2است .ســعيد كفايتي با مجله رشد دانشآموز
همكاري دارد.

 éكلهر ،فريبا ( ،1340تهران)
 éداستاننويس مجالت رشد
ت ادبي خود را از دهة  60با كمك مصطفي
فريبــا كلهر فعالي 
رحماندوســت در مجالت رشد آغاز كرده و تأليفات زيادي نيز در
اين حيطه از خود برجاي گذاشته است.
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به دانشسراي مقدماتي رفت و آموزگار شد و در مدارس تهران و
حومه به تدريس پرداخت و همزمان ليسانس زبانانگليسي خود
را از دانشگاه تهران دريافت كرد.
كيانوش كه از نوجواني به همكاري با مجالت و نشــريات روز
جلبشده بود و تجربة سردبيري مجلههاي «صدف» و «سخن»
را از سرگذرانده بود ،در دهة  40با تأسيس مركز انتشارات آموزشي
كه مجــات پيك را براي كودكان و نوجوانان و معلمان منتشــر
ميكرد ،به اين مركز پيوست و به سرودن و نوشتن براي كودكان و
نوجوانان و معلمان پرداخت .اين دوره از بهترين دورههاي فعاليت
ادبي و فرهنگي او به شــمار مــيرود .حضور كيانوش در مجالت
پيك فرصتي به او داد تا با ســرودن بهترين شعرها براي كودكان
و نوجوانان ،عنوان «پدر شعر كودك در ايران» را از آن خود كند.
كيانوش در ســال  1355به انگلســتان مهاجرت كرد و در لندن

او همچنين با ويژهنامه كودكان روزنامه همشهري (دوچرخه)
همكاري كرده است .از ابتداي تأسيس ماهنامة سروش كودكان تا
 ،1382كلهر سردبيري آن را بهعهده گرفت.
از اين نويسنده در حوزه ادبيات كودك و نوجوان آثار بسياري
منتشر شده كه بازگشت هرداد ،هوشمندان سياره اوراك ،ابروهاي
جادويي كيوكيو ،دختر آيينه پوش  ،قصههاي قبل از غذا ،سالومه و
خرگوشش ،قصههاي كرگدن ،چه عيبي داره؟ ،من و گربه سياهه،
من و درخت پنير ،تندتر از اونه كه يواش باشــه ،ســوت فرمانروا،
خداي من ،تب شصت و چهار درجه ،جادوگر خوشگله ،با مثنوي
پشــت چرا غ قرمز ،ماد ِر خسته پســر خوشخنده ،قصههاي آقا
كوچولو ،از تو ميخواهم خدا ،و ...از آن جمله است.
فريبا كلهر جايزة كتاب ســال را براي سوت فرمانروا و جايزة
كتاب ســال مجلة سالم بچهها را ،در بخش داستان كودك ،براي

مقيم شــد .مجموعه ديدگاهها و نظرات او دربارة شعر كودك ،در
كتاب وي با نام «شعر كودك در ايران» به چاپ رسيده و هنوز از
اعتبار كافي برخوردار است .از ديگر آثار كيانوش بايد داستانهاي
آدم يا روباه ،دهكدة نو ،و از باالي پلة چهلم را نام برد .در شعر نيز
زبان چيزها؛ طوطي سبز هندي؛ نوكطالي نقرهبال؛ باغ ستارهها؛
بچههاي جهان؛ طاق هفترنگ؛ آفتاب خانة ما و در زمينة ترجمه
نيز :شــعر به شعر (ترجمه)؛ هاوايي ،گوهر اقيانوس آرام؛ سرزمين
و مردم ژاپن؛ سنگپشــت و پلنگ خانه ميســازند؛ ميمون گلي
كوچولو و راهي به كشور آفتاب تابان از آثار اوست.
نيز← دولتآبادي (پروين)

داستان آقاي هندوانه به دست آورده است.
نيز ← رحماندوست

 éكهنموييپور ،ژاله (،1325تهران)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجي
ژاله كهنموييپور استاد دانشــكده زبانهاي خارجي دانشگاه
تهران ،در رشــته زبان فرانسه است .با تأسيس مجله رشد آموزش
زبانهاي خارجه در سال  1365وي بهعنوان همكار در بخش زبان
فرانسه اين مجله دعوت به همكاري شد و تا امروز به اين همكاري
ادامه داده اســت .دكتر كهنموييپور دانشآموختة رشتة ادبيات
جديد فرانسه از كشور فرانسه است و مقاالت او ،به جز در رشد ،در
نشريات معتبر بينالمللي نيز چاپ شده است.
نيز← بيرجندي ،عنانيسراب ،ميرحسني

 éگائيني ،عباسعلي ( ،1336قم)
 éسردبير رشد آموزش تربيت بدني
عباســعلي گائيني دانشآموختة دورة دكتراي رشته بيولوژي
ورزشي از دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
است .وي سابقه ممتدي در دفاتر ستادي وزارت آموزشوپرورش،
در بخــش تربيتبدني و ورزش دارد و كتابها و مقاالت متعددي
نوشته و انتشار داده است .دكتر گائيني در دهه  60سردبير مجله
ارزش و ورزش در معاونت پرورشــي بود و از بدو تأســيس مجله
رشد تربيتبدني در سال  1387نيز سردبيري اين مجله را برعهده
گرفت.
نيز← آزمون ،حســيني (سيد امير) ،ســجادي ،كاشف ،واعظ
موسوي

 éكيانوش ،محمود ( ، 1313مشهد)
 éشاعر مجالت پيك
پدر كيانوش مردي مكتبنرفته و درسناخوانده ،اما فرهيخته
و بافرهنگ بود و حافظهاش سرشــار از شعر شاعران بزرگ ايران
چون فردوسي ،ســعدي ،حافظ و مولوي بود .خانوادة كيانوش در
نوجواني محمود به تهران مهاجــرت كردند و محمود تحصيالت
دبيرستاني خود را در اين شهر ادامه داد .در همين دوره با نوشتن

ج دقيقه» رتبة اول داستاننويسي
داستاني با نام «هشت و سيوپن 
را در ميان دانشآموزان سراســر كشور بهدست آورد .او در تهران
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 éگلپايگاني ،بهزاد ( ،1317 -1364تهران)

 éگرگين ،ايران ( ،1311اصفهان)

 éتصويرگر مجالت پيك
وي دانشآموخته دانشــكد ه هنرهاي تزئيني -دانشــگاه هنر
كنوني -بود و در ســال  1343با عزيمت به فرانســه در دانشكده
هنرهــاي تزئيني پاريــس تحصيالت خود را ادامــه داد .در آنجا
كار طراحي و طراحي پارچه خواند و به ايران بازگشــت .در ايران
با ادارات و مؤسســات مختلفي كار كرد و خــود نيز تابلوهايي با
مواد مختلف (چوب .فلز .مقوا) خلق ميكرد كه آنها را در ســال
 1354در نمايشگاهي با عنوان «سپيد بر سپيد» به تماشاي عموم
گذاشت .گلپايگاني در انتشارات فرانكلين نيز كار ميكرد و بخشي
از فعاليتهايش را در اين مؤسسه صرف همكاري با مجالت پيك
كرد و آثاري در آنها از خود برجا گذاشت.
پارهاي از روي جلدهاي كتابهاي انتشــارات جيبي آن زمان
نيز كار بهزاد گلپايگاني اســت .وي در چند ســال آخر عمر دچار
سكتة مغزي شد و در  1364درگذشت.

 éسردبير پيك دانشآموز
ايران گرگين نخست آموزگار دبستان بود و سپس با دريافت
ليســانس فلسفه از دانشگاه تهران دبير دبيرستانهاي تهران شد.
وي با نوشــتن مقالهاي با عنوان «گذشــتن سياوش از آتش» در
پيك جوانان همكاري خود را با مجالت پيك آغاز كرد .نخســت
دســتيار پيك جوانان بــود و بعد به ســردبيري پيك دانشآموز
منصوب شــد ( .)1356همسر او دكتر حسن مرندي عضو شوراي
نويسندگان مجالت پيك بود .خانم گرگين پس از انقالب و تعطيل
شدن مجالت پيك به جمع تهيهكنندگان «فرهنگنامه كودكان و
نوجوانان» پيوســت و با نوشتن مقاله و ويراستاري به كار خود تا
امروز ادامه داده است.
نيز← جهانشاهي ،مرندي
 éگروگان ،حميد ( ،1330تهران)
 éنويسنده مجالت رشد
گروگان كارشــناس ادبيــات كودك ،نوجوان و بزرگســال،
نويسنده ،محقق و ويراســتار است .او بخش عمدهاي از سالهاي
فعاليت خود را در دفتر انتشارات كمكآموزشي ،مجالت رشد و نيز
در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گذرانده است.
كارشناس فرهنگي در امور تربيتي آموزشوپرورش ،تهيهكننده
و نويســندة برنامههاي كودك و نوجوان در ســيما ،عضويت در
شوراي توليد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و نيز مدير
انتشــارات و گرافيك آن ،مسئول استوديوي صدا و مسئول توليد
نوار و موســيقي كانون ،مدير گرافيك مجالت رشد دانشآموزي،
كارشناس شوراي توليد انتشــارات مدرسه ،عضو هيئت تحريريه
مجالت رشد ،عضو هيئتهاي كارشناسي و داوري در جشنوارههاي
متعدد كتاب ،عضو هيئت كارشناسي توليد در دفتر نشر فرهنگ
اســامي و نيز عضو هيئت مؤســس انجمن قلم از جمله سوابق
اوست.
گروگان نويســنده  50كتاب (اعم از تأليف و تدوين و )...براي
گروههاي ســني كودك و نوجوان و بزرگسال و ويراستار حدود
 100كتاب كودك ،نوجوان و بزرگســال است و تاكنون موفق به
دريافت جوايز ،لوحها و تقديرنامههاي گوناگون شده است.

 éگلدانساز ،سيد محسن ( ،1336يزد)
 éمديرمسئول مجالت رشد
سيد محسن گلدانساز پس از پايان دور ة متوسطه به انستيتو
تكنولوژي يزد رفت و فوقديپلم مكانيك گرفت .سپس در كنكور
سراسري ،در رشــتة مكانيك دانشگاه علم و صنعت پذيرفته شد
( .)1358اين زمان كه انقالب اســامي پيروز شده بود ،تعطيلي
دانشــگاهها و انقالب فرهنگي پيش آمد .گلدانساز به يزد بازگشت
شوپرورش به كار مشــغول شد .با بازگشايي دانشگاهها
و در آموز 
تغيير رشته داد و از دانشگاه يزد ليسانس ادبيات گرفت .گلدانساز
در فاصله سالهاي  1362-65كارشناس ،معاون مالي و از 65-67
معاون پرورشي استان يزد بود .سپس به شهركرد رفت و تا 1370
در ســمت معاونت پرورشــي آنجا خدمت كرد .با طرح راهاندازي
مراكز آموزشي مديريت دولتي در سراسر كشور به دعوت استاندار
وقــت يزد ،اين مركز را تأســيس كرد و مديريــت آن را به عهده
گرفت .در اين زمان به تحصيل و پايان دوره فوقليسانس در رشتة
برنامهريزي امور فرهنگي نيز موفق شد .در سال  1372به دعوت
مســئوالن سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي به تهران آمد و
مديركل دفتر انتشارات كمكآموزشي شــد .او در دورة مديريت
خود در رشد و تعالي اين دفتر بسيار كوشيد ،نيروي انساني آن را
تقويت كرد ،نشرياتي همچون رشد آموزش ابتدايي ،رشد آموزش
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 éگلشيري ،احمد ( ،1325اصفهان)

تاريخ ،رشد آموزش علوم اجتماعي را به نشريات رشد اضافه نمود
و واحد توليد كتاب رشــد را بنيان نهاد كــه برنامهريزي و چاپ
مجموعههايي همچون «چلچراغ»« ،چهرههاي درخشان»« ،تاريخ
بخوانيم» و  ...حاصل آن اســت .گلدانساز در سال  1379مسئول
كانون زبان ايران شــد .و از ســال  1393نيز به عنوان مدير عامل
شركت افست منصوب گرديد.
نيز← چينيفروشان ،رباني ،حاجيانزاده ،ناصري

 éسردبير پيك جوانان
احمد گلشيري دانشآموختة رشتة زبان انگليسي است .نخست
دبير مدارس اصفهان بود و با نشريه جنگ اصفهان همكاري داشت.
او بعدا ً بــه تهران انتقال يافت و طي ســالهاي ()1352-1355
سردبير مجله پيك جوانان بود .گلشيري برادر هوشنگ گلشيري
است و كتابهاي متعددي را نيز به فارسي ترجمه كرده است.

 éگلزاري ،زينب ( ،1356تهران)

 éگلشيري ،هوشنگ ( ،1316اصفهان)

 éعضو تحريريه مدرسه فردا
زينــب گلزاري دانشآموخته رشــتة تكنولوژي آموزشــي از
دانشــگاه عالمه طباطبايي و داراي دكتراي مديريت آموزشــي از
دانشــگاه آزاد اسالمي اســت .وي در آموزش عالي سابقه تدريس

 éنويسنده مجالت پيك
گلشــيري در اصفهان به دنيا آمد ولــي كودكي و نوجواني را
همراه با خانواده در آبادان گذراند .در سال  1338براي تحصيل در

رشتة ادبياتفارسي به دانشگاه اصفهان وارد شد.
آشنايي او با انجمن ادبي صائب در همين دوره اتفاقي مهم در
زندگي گلشــيري بود .او كار ادبي را با جمعآوري فولكلور مناطق
اصفهان در ســال  1339آغاز كرد .مدتي شــعر نيز ميسرود اما
خيلــي زود دريافت كه در اين زمينه اســتعدادي ندارد ،بنابراين
به نگارش داســتان پرداخت .وي در دهة  ،40همراه با تعدادي از
نويسندگان نوانديش ،از جمله محمد حقوقي و ابوالحسن نجفي،
جلسات يا حلقة ادبي ُجنگ اصفهان را پايهگذاري كرد.
گلشــيري در ســال  1358با فرزانه طاهري كه مترجم است
ازدواج كــرد .حاصل ايــن ازدواج دو فرزند به نامهاي غزل و باربد
است.
يكي از اقدامــات تأثيرگذار و مهم گلشــيري پس از انقالب
تشــكيل كارگاههاي داستان و پرورش نسل تازهاي از نويسندگان
ايراني بود .چندي نيز نشريه «كارنامه» را منتشر ميكرد.
اين نويسنده در سن  61سالگي بر اثر ابتال به بيماري مننژيت
درگذشت .او را در امامزاده طاهر شهر كرج به خاك سپردند.
از گلشيري چند داستان در مجله پيك جوان چاپ شده است.
نيز← حقوقي ،نجفي

دارد .دكتر گلزاري نرمافزارهاي متعددي را طراحي كرده و مقاالتي
نيز در نشريات مدرســهفردا ،روزنامه جامجم ،زن روز و ...منتشر
كرده است .او عضو تحريريه رشد مدرسه فردا است.
نيز← ملك (شيبا)
 éگلزاري ،محمود ( ،1328سيرجان)
 éسردبير رشد معلم
محمود گلزاري نخســت در رشته شــيمي دانشگاه صنعتي
آريامهر (شــريف) تحصيل كرد و سپس به رشــته روانشناسي
گرايش يافت .او داراي ليســانس روانشناســي باليني از دانشگاه
علوم پزشــكي ايران و دكتراي همين رشــته از دانشــگاه عالمه
طباطبايي است.
دكتر گلــزاري در زمينه تخصصي خود از جمله مشــاوره و
رواندرماني ،فعاليتهاي زيادي داشــته و با صدا و سيما نيز در
زمينه تربيتي و روانشناسي همكاري نموده است.
گلزاري در دهة  60معاون دفتر انتشــارات كمك آموزشي و
نيز سردبير مجلة رشد معلم بود .تأسيس انتشارات رشد ()1358
كه در زمينه انتشــار كتابهاي روانشناسي و علوم تربيتي فعال
اســت ،نيز از اقدامات اوســت .همچنين انتشــار نشرية «سپيدة
دانايي» ،ماهنامة «مشــاوره و روانشناســي» نيز از گامهاي مهم
او در آگاهيبخشــي به خانوادههاست .گلزاري چندي نيز معاونت
جوانان را در وزارت ورزش و جوانان برعهده داشت.

 éگويا ،زهرا ( ،1333مالير)
 éسردبير رشد آموزش رياضي
خانم گويا دانشآموختة رشــتة آموزش رياضي در بوســتون
امريكاســت و دكتري خود را از دانشگاه بريتيش كلمبيا (كانادا)
دريافت كرده اســت .او عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
62

 éماهيار ،عباس ( ،1316-1395عجبشير)

اســت و چهرهاي شــاخص در آموزش رياضي در كشور به شمار
مــيرود .از او تاكنــون دهها مقالة رياضي در نشــريات داخلي و
خارجي منتشر شده است .دكتر گويا از سال  1375به سردبيري
رشد آموزش رياضي منصوب شد.
نيز ← بابليان ،جليلي (ميرزا) ،مدقالچي

 éنويسنده پيك جوان
عباس ماهيار دانشآموخته رشــته زبان و ادبيات فارســي از
دانشسراي عالي تبريز بود ( )1340و دكتراي خود را در اين رشته
از دانشگاه تهران اخذ كرد ( .)1353وي در سال  1356به عضويت
شوراي پژوهشي فرهنگستان زبان ايران درآمد و با پيروزي انقالب
اسالمي سرپرست فرهنگستان شد .او عضو هيئت علمي دانشگاه
تربيتمعلم تهران بود و تا زمان بازنشستگي در اين سمت خدمت
ميكرد .پس از آن در دانشــگاه آزاد اسالمي به خدمت ادامه داد.
دكتــر ماهيار بيش از  20عنوان كتــاب در زمينة تخصصي خود
منتشر كرد كه دســتكم هفت عنوان آن دربارة خاقاني شرواني
است .از اين رو وي را از خاقانيشناسان طراز اول بهشمار ميآورند.
مقاالتي از دكتر ماهيار در مجله پيك جوان منتشر شده است.

 éلبش ،علیرضا ( ،1360قم)
 éنويسنده مجالت رشد
لبش فارغالتحصیل رشتة جامعهشناسی با مدرک کارشناسی
ارشــد است .وي شاعری نوپرداز و سپیدسرا و نیز داستاننویس و
طنزپرداز است و از طریق نوشتن روزگار میگذراند .لبش سرودن
شعر را از چهارده سالگی با شعر سنتی شروع کرد و در همان سال
در جشنواره ادبی دانشآموزان سراسر کشور برگزیده شد.
لبش کتابهــای متعددی در گونههــای مختلف ادبی دارد،
از جمله :خنده در مراســم تدفین (مجموعه شعر کوتاه و طرح)،
نســکافههای بعدازظهر (مجموعه شــعر ســپید) ،مرثیهای برای
گمگشــتگی (مجموعه شــعر ســپید) ،کافه خنده (مجموعه نثر
طنز) ،کافه عشــقه (مجموعه نثر و داســتان طنز) ،الف تو شک
(مجموعه نثر و داســتان طنز) ،شــکرپاش (مجموعه شعر طنز)،
بیسروته (مجموعه کوتاه نوشت طنز) ،کبریت کمخطر (مجموعه
نثر و داســتان طنز) ،اشــتباه طنزآمیز (یک داستان بلند طنز) و
داستانهای کوتاه طنز (مجموعه داستان طنز) .لبش ،طی سالها
کار ادبی ،همچنین مدیر سایت دفتر طنز و دبیر بخش شعر مجله
سیمرغ بوده و برای روزنامههای جامجم ،همشهری ،سایت لوح و
گروه مجالت رشــد نیز نقد و بررسی شعر نوشته است .او از سال
1390به همكاري با رشد جوان پرداخت.

 éمتقيزاده ،عيسي ( ،1346لنگرود)
 éنويسنده رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي
عيسي متقيزاده متولد لنگرود است .وي مدرك كارشناسي و
كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب را از دانشگاه عالمه طباطبايي
«الدراساتاالسالميه» از
گرفته و مدرك دكترايش را در رشــتة ّ
دانشــگاه امام اوزاعي بيروت اخذ كرده است .متقيزاده كه اكنون
( )1397عضو هيئتعلمي دانشــگاه تربيت مدرس است پيشتر
كارشناس مسئول گروه زبان عربي دفتر برنامهريزي و تأليف كتب
درسي بوده و با مجلة رشد آموزش معارف اسالمي همكاري داشت
و بخش عربي اين مجله را تهيــه ميكرد .او در تأليف تعدادي از
كتابهاي درسي عربي مشاركت داشته و كتابهايي نيز ترجمه و
تأليف نموده است.
نيز← چراغي ،عباچي

 éماهوتي ،مهري ( .1340بابل)
 éشاعر و نويسنده مجالت رشد
مهري ماهوتي دور ة راهنمايي و دبيرستان را در آمل گذراند و
براي ادام ة تحصيل به تهران آمد .آشنايي با اهلقلم انگيزهاي شد
براي جدي گرفتن تالش تازه در مطبوعات .اولين قصة كودكانه او
در كيهانبچهها چاپ شد و اولين كتابش به نام «مثل خورشيد»
در سال  1372به چاپ رسيد .ماهوتي بيش از چهل عنوان كتاب
در زمينههــاي مختلف به مخاطبان كودك و نوجوان عرضه كرده
است .آثاري از او در مجالت رشد دانشآموزي چاپ شده است.

 éمتولي ،عليرضا ( ،1344تهران)
 éسردبير رشد آموزش ابتدايي
عليرضا متولي دانشآموخت ة رشــت ة روانشناســي كودك از
دانشگاه شهيد بهشتي اســت .عضويت در تحريريه كيهانبچهها
و كيهــان علمي ( 63تا  ،)69بنيانگذاري و مديريت نشــر رويش،
بنيانگذاري و ســردبيري ماهنامه مهتاب ( 77تا  )78بنيانگذاري
و مديريت شــركت صداي رويش از جمله سوابق كاري اوست .او
عالوه بر ســردبيري رشد آموزش ابتدايي (از  )1395عضو شوراي
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 éمحقق ،جواد ( ،1333همدان)

ســردبيري ديگر نشــريات دانشآموزي رشــد نيز هست .متولي
تاكنون بيش از  12كتاب در زمينة داســتان ،رمان و زندگينامه
منتشر كرده است.

 éسردبير رشد معلم
جواد محقق دانشآموختة رشتة ادبيات فارسي است .او در سال
 1358به عنوان دبير ادبيات به اســتخدام آموزشوپرورش درآمد
و سالها در مدارس شهري و روستايي تدريس كرد و همزمان به
فعاليتهاي فرهنگي ،ادبي و اجتماعيپرداخت .محقق در ســال
 1369به دليل داشــتن تجربة معلمي و نيز ســابقة فعاليتهاي
فرهنگي و مطبوعاتي ،به سردبيري ماهنامة رشد معلم منصوب شد
و طي  13سال ،بيش از  110شمارة آن را منتشر كرد .پس از آن
نيز سردبيري ماهنامههاي رشد نوجوان ،رشد كودك و فصلنامة
رشــد آموزش هنر را برعهده گرفت .از ديگر فعاليتهاي فرهنگي
محقق ،ميتوان به همكاري او با دهها مجله و روزنامه ،تأســيس
انجمن ادبي ميالد همدان (نخســتين انجمن ادبي استاني بعد از

 éمجدفر ،مرتضي ( ،1342تبريز)
 éمعاون مجالت رشد
مرتضي مجدفر دانشآموختة رشــتة علــوم تجربي و داراي
دكتراي مديريت آموزشي است .وي از آغاز خدمت تا بازنشستگي
شوپرورش بوده و در مراتب و موقعيتهاي متعدد منشــأ
در آموز 
خدمت بوده اســت .از آن جمله است معلمي ،معاونت و مديريت
مدرســه .وي همچنين بيــش از دو دهه در روزنامه همشــهري
مســئوليت داشــته و قلم زده است .مجدفر در ســال  1380به
دفتر انتشــارات كمكآموزشي منتقل شد و در اين دفتر مناصب

انقالب) ،برگزاري دهها شب شعر و كنگرة علمي ـ فرهنگي ،داوري
جشنوارههاي گوناگون كتاب و مطبوعات ،ويراستاري دهها عنوان
كتاب و مجله ،مسئوليت صفحات شعر مجلة كيهانبچهها ،عضويت
در شــوراي طرح و برنامة خانــة روزنامهنگاران جوان ،عضويت در
شــوراي طرح و برنامة «گنبد كبود» نخستين روزنامة نوجوانان
ايران ،عضويت در شــوراي شــعر كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان ،دبير علمي بيش از  10جشــنوارة ملي در حوزة شــعر،
داستان ،كتاب و مطبوعات ،عضو هيئت علمي جايزة كتاب فصل،
داور دهها جشنوارة انتخاب كتاب و مطبوعات ،عضويت در هيئت
مديره و نايبرئيس انجمن و انجمن معلمان انشا اشاره كرد .انتشار
حدود  30عنوان كتاب در زمينة ادبيات از ديگر سوابق اوست.
نيز← گلزاري ،اسكندري ،رباني ،يوسفزاده ،حشمتي

مختلفي را از ســردبيري مجله رشد آموزش ابتدايي و عضويت در
تحريريه تا معاونت مجالت رشد تجربه كرد .برگزاري دهها كارگاه
آمــوزش و تأليف آثار متعدد در زمينة تعليموتربيت و برنامهريزي
آموزشي از ديگر فعاليتهاي او بوده است .وي پس از بازنشستگي
همچنان به فعاليت آموزشــي ـ فرهنگي ادامه ميدهد و از جمله
مجلة «شوقتغيير» را در زمينة آموزشوپرورش منتشر ميسازد.
كتابهاي متعددي از وي ،هم در زمينة آموزشوپرورش و هم در
زمينه زبان و ادبيات تركي ،منتشر شده است.
نيز← همتي ،نديري ،متولي
 éمحرمنژاد ،ايردموسي ( ،1350اردبيل)
 éعضو هيئت تحريريه رشد برهان رياضي
محرمنژاد دانشآموخت ة رشتة مهندسي برق از دانشكدة فني
دانشــگاه تهران( )1373و داراي كارشناسي ارشد رياضي محض
از دانشــگاه تربيت مدرس است ( .)1376او دكتراي رياضي خود
را از دانشــگاه شهيد بهشــتي دريافت كرده ( )85-89و در حال
حاضر عضو هيئت علمي همين دانشــگاه اســت .دكتر محرمنژاد
داراي مقاالتي در برهان و ديگر مجالت رياضي است و كتابهايي
نيز در اين رشته تأليف نموده است .وي عضو هيئت تحريريه رشد
برهان رياضي متوسطه  2است.

 éمحمدحسين ،ليلي ( ،1342تهران)
 éعضو شــوراي برنامهريزي رشــد آموزش ابتدايي و
راهنمايي
خانم محمدحسين دانشآموخته رشته زبان و ادبيات انگليسي
است و اين رشته را تدريس ميكند .وي همكار مجتمع آموزشي
منظومة خرد در تهران است و فعاليتهايي چون طراحي و اجراي
كارگاههاي آموزشي براي معلمان را در كارنامه خود دارد .همچنين
با مجالت رشــد همكاري داشــته و طي ســالها عضو شــوراي
برنامهريزي مجله رشد آموزش راهنمايي بوده است.
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 éمحمدخاني ،شهرام ( ،1351كليبر)

 éمحمودي ،فرجاهلل ( ،1309سنندج)

 éعضو تحريريه رشد مشاور مدرسه
شــهرام محمدخانــي داراي دكتراي روانشناســي باليني از
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشــي ( )1385است .وي عالوه
بر انتشــار حدود  60مقاله در نشريات داخلي و خارجي و تأليف و
ترجمه  27كتاب در زمينة تخصصي ،مجري و مشــاور دهها طرح
پژوهشــي بوده و دهها پاياننامه تحصيلــي را نيز راهنمايي كرده
اســت  .دكتر محمدخاني از  1384تا  1385عضو تحريريه رشد
مشاور مدرسه بود.

 éعضو تحريريه رشد آموزش جغرافيا
فرجاهلل محمودي دورة دبيرســتان را در شــهرهاي سنندج و
ديواندره و دورة دانشســراي مقدماتي را در سنندج به پايان برد.
پس از اتمام دانشســراي مقدماتي در سال  1337دور ة ليسانس
تاريخ و جغرافيا را آغاز كرد و در سال  1340بهعنوان نفر اول اين
رشــته كســب مدرك نمود .از اين رو در سال  1342جهت ادامه
تحصيل به فرانسه اعزام شــد و چهار سال بعد با مدرك دكتراي
جغرافياي طبيعي (گرايش ژئومورفولوژي) از دانشــگاه ســوربن
پاريس به ايران بازگشت.
دكتر محمودي پس از مراجعت به كشــور مدت كوتاهي در
شوپرورش تهران مشغول شد و در پايان همان سال به گروه
آموز 
جغرافياي دانشــگاه تهران انتقال يافت و تا بهمن سال  1381كه
بازنشسته شد در مقام استادي به انجام وظايف آموزشي و پژوهشي
اشتغال داشــت .دكتر محمودي عضو هيئت تحريريه مجله رشد
آموزش جغرافيا بود و مقاالتي از وي در اين مجله منتشــر شــده
است.

 éمحمدظاهری ،حمید ( ،1345تویسرکان)
 éمدیر داخلی رشد آموزش هنر
حمیــد محمدظاهری دانشآموختة مرکــز تربیت معلم هنر
شــهید مطهری تهران است و دورة کارشناسی هنرهای تجسمی
را در دانشــکدة مدیریت و برنامهریزی به پایان رســانده است .از
دهــة هفتاد همکاری با مجلة رشــد جــوان ـ صفحة هنرمندان
ن ـ را آغاز کرد .ســپس به همکاری با دفتر انتشــارات
ایران زمی 
کمکآموزشی پرداخت و از پنجمین شماره تا شمارة  ،21مدیریت
داخلی مجلة رشــد هنر را ـ به سردبیری جواد محقق ـ به عهده
گرفت .وی که در این ســالها کارشناس هنر دفتر برنامهریزی و
تألیف کتب درسی بود ،همزمان در مجلة رشد دانشآموز نیز ـ به
ســردبیری بهروز رضایی ـ مقاالتی برای دانشآموزان مینوشت.
حمید محمدمظاهری تألیفاتی در زمینة تخصص خود نیز دارد که
از جمله عبارتاند از :مجموعه کتابهای خانة نقاشی؛ ببین ،بگو،
نقاشی کن؛ کتاب پازل؛ جمال محمد؛ خط نستعلیق.
نیز← محقق ،هراتی ،تیموری

 éمحمودي ،كبري ( ،1356تهران)
 éويراستار مجالت رشد
كبري محمودي دانشآموختة رشته كارشناسي ادبيات فارسي
و كارشناسي ارشــد آموزش زبان فارسي است .وي از حدود سال
 82همكاري با مجالت رشــد را آغاز كرد و به ويراستاري مجالت
رشــد پرداخت .خانم محمودي چند سال نيز مدير داخلي مجله
رشــد معلم بود ( .)1389-93وي در نوشــتن نيز دســت دارد و
مجموعه يادداشــتهاي او با عنوان «از مامانا به خانما» در مجلة
رشد آموزش ابتدايي منتشر شده است.
نيز :راستاني ،فهيمي ،نيكبخت

 éمحمودي ،زهره ( ،1362تهران)
 éگرافيست
خانم زهره محمودي دانشآموخته كارشناسي ادبيات فارسي
است .او از سال  1388به بعد همكاري با مجالت رشد را آغاز كرد
و طراح گرافيك مجالت شــيمي ،زمينشناسي و زيستشناسي
بوده است .او در طراحي گرافيك چند پروژه نيز با سازمان پژوهش
شوپرورش و كتابهاي انتشــارات مدرســه
و برنامهريــزي آموز 
همكاري داشته است.

 éمحموديان ،فاطمه ( ،1363تهران)
 éمدير داخلي رشد آموزش راهنمايي تحصيلي ،آموزش
علوم اجتماعي و معلم
فاطمه محموديان دانشآموخته رشــته تاريخ از دانشگاه آزاد
اســامي شهرري و كارشناسي ارشــد تاريخ اسالم از واحد تهران
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خلق مجموعه داســتان «قصههای مجید» در سال  1353است؛
قصههایی دربارة یک پســر نوجوان فقیر کرمانی که با مادربزرگ
پیر و مهربانش «بیبی» زندگی میکند .مرادیکرمانی نخســتین
جایزة نویسندگیاش را به خاطر «بچههای قالیبافخانه» در سال
 1359از شــورای کتاب کودک کســب کرد و برای همین کتاب
جایزة جهانی «هانس کریستین اندرسن» را نیز در سال  1985به
خود اختصاص داد .بار دیگر نیز ،در ســال  ،1992از سوی داوران
جایزة جهانی هانس کریستین اندرسن برلین بهدلیل تأثیر عمیق و
گستردهاش در ادبیات کودکان جهان به عنوان «نویسندة برگزیدة
سال» انتخاب شد و همچنین جایزهی «خوزه مارتینی» (نویسنده
و قهرمان ملی آمریکای التین) را در کشــور کاستاریکا از آن خود
کرد .آثار هوشنگ مرادیکرمانی تاکنون به چندین زبان خارجی
ترجمه شده است .مرادی با مجله پیک نوجوان همکاری داشت و

مركزي همين دانشــگاه اســت .او از پاياننامه خــود با موضوع
«كشمكشهاي داخلي قزلباشــان» دفاع كرده و مقاالتي نيز در
اين حوزه نوشته است .محموديان در برهههاي مختلف ،مديريت
داخلي مجلههاي رشــد آموزش راهنمايي تحصيلي ،رشد آموزش
علوم اجتماعي و رشد معلم را برعهده داشته است.
نيز← فهيمي ،محمودي (كبري) ،نيكبخت
 éمدقالچي ،عليرضا ( ،1330اهر)
 éسردبير رشد آموزش رياضي
عليرضا مدقالچي فارغالتحصيل ليســانس رياضي از دانشگاه
تبريز اســت و دكتراي خود را از دانشــگاه شــفيلد انگلستان در
شاخ ة آناليز رياضي گرفته است ( .)1361وي از شاگردان مؤسسه
رياضيات دكتر مصاحب نيز بوده و چهار ســال رياســت دانشگاه

چند قصه از قصههای مجید نخستین بار در این مجله چاپ شده
است .هوشنگ مرادیکرمانی عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب
فارسی است.

خوارزمي را برعهده داشــته است .دكتر مدقالچي در سال 1389
بهعنوان چهرة ماندگار رياضيات ،در صدا و ســيما معرفي و مورد
تقدير واقع شد .ايشان نخستين سردبير مجلة رشد آموزش رياضي
است.
← گويا
نيز 

 éمرادي الله ،يگانه ( ،1345تهران)
 éنويسنده مجالت رشد دانشآموزي
يگانه مرادي الله دانشآموختة رشته گرافيك از دانشگاه علم
و فرهنگ است .موضوع پاياننامه او «تأثيرات آموزش بر خالقيت
بصري كودكان» بوده است .تالش براي تصويرگري و آمادهسازي
كتــاب براي چاپ ،او را به وادي نوشــتن داســتان براي كودكان
كشاند و نخستين داســتاني كه نوشت با استقبال زياد استادان و
تشــويق آنها براي چاپ روبهرو شــد .از اين رو به جلسات نقد و
بررسي داستان كانون پرورش فكري راه يافت و به فاصله كوتاهي
به نوشــتن داســتان پرداخت .تا اينكه در سال  90به مجله رشد
نوآموز دعوت شد .يگانه مرادي تاكنون چند كتاب در زمينة ادبيات
كودكان منتشر كرده است.

 éمرادیکرمانی ،هوشــنگ ( ،1323روســتای سیرچ،
کرمان)
 éنویسنده مجالت پيك رشد
هوشنگ مرادیکرمانی تا کالس پنجم ابتدایی را در روستای
خود درس خواند و با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کرد .مرادی
از همان ســنین کودکی به خواندن عالقه خاص داشت و عموی
جوانش که معلم روســتا بود در این عالقــه بیتأثیر نبود .پس از
تحصیالت ابتدایی به کرمان رفت و دورة دبیرســتان را در یکی از
دبیرســتانهای کرمان گذراند .مرادی با مهاجرت به تهران دورة
دانشکده هنرهای دراماتیک را گذراند و در همین مدت در رشتة
ترجمه زبان انگلیســی نیز لیسانس گرفت .وي از سال  1339در
مطبوعات فعالیت مطبوعاتیاش را گســترش داد .اولین داستان
مرادیکرمانی به نام «کوچة ما خوشبختها» در مجله خوشه ،به
سردبیری احمد شاملو ،منتشر شد که حال و هوای طنز داشت .در
ســال  1349یا  1350اولین کتاب داستان وی «معصومه» حاوی
چنــد قصه متفاوت و کتاب دیگری با نام «من غزال ترســیدهای
هســتم» بهچاپ رســیدند .اولین اتفاق مهم در زندگی ادبی وی

 éمرعشي ،علياكبر ( ،1314 - 1388شوشتر)
 éنويسنده رشد تكنولوژي آموزشي
علياكبر مرعشــي تحصيالت اوليه خود را تا كســب مدرك
ديپلم در دانشســراي مقدماتي در اســتان زادگاهش پشت سر
گذاشت و در سال  1341از دانشسراي عالي تهران به اخذ مدرك
كارشناســي علوم تربيتي با گرايش آموزش ابتدايي نائلآمد .در
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 éمروتي ،زهرا ( ،1353تهران)

ســال  1350از دانشگاه دولتي كشور فيليپين مدرك كارشناسي
ارشد علوم تربيتي گرفت و در سال  1377به اخذ مدرك دكتراي
علوم تربيتي موفق شد .مرعشي مسئوليتهاي متعددي از رياست
دانشسراي راهنمايي (اهواز) تا مديركلي آموزشوپرورش استان و
مدير كلي دفاتر ستادي را پذيرفت و به تدريس در مراكز آموزش
عالي نيز اشتغال داشت .پس از بازنشستگي نيز به تدريس و تأليف
مشغول بود و سالهاي متمادي مقاالت او در مجله رشد تكنولوژي
آموزشي به چاپ ميرسيد .از مهمترين آثار دكتر مرعشي بايد به:
كتاب كار و تمرين رياضي ( ،)1379ترغيب والدين براي كودكان
و نوجوانان ( ،)1381و ترجمه كتاب پژوهش در كالس درسي اثر
ديويد هاپكينز ( )1384اشاره كرد.

 éنويسنده رشد آموزش تاريخ
زهرا مروتي مدرك ليسانس و فوق ليسانس تاريخ از دانشگاه
آزاد اسالمي دارد .دانشــجوی دوره دکتری همان دانشگاه و دبير
تاريخ منطقه  19شهر تهران است .وي با دفتر برنامهريزي و تأليف
كتب درسي و مجالت رشــد بهويژه رشد آموزش تاريخ همكاري
دارد و تاكنون چندين مقاله در زمينة آموزش تاريخ در رشد تاريخ
نگاشته است .در تأليف چند كتاب درسي نيز همكاري و مشاركت
داشته و چندين كتاب كمك درسي و غيردرسي ويژه نوجوانان نيز
تأليف كرده است.
نيز← شايسته ،جواديان

 éمرندي ،حسن ( ،1309 - 1383تهران)

 éمسلميپور اللمي ،پري (تهران)1350 ،

 éسردبير پيك جوانان
حسن مرندي در تهران متولد شــد .كار در چاپخانه ،در ايام
نوجوانــي ،او را با كتاب و كتابخواني آشــنا كرد .وي در ســال
 1327در دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد .با كودتاي
 28مرداد دســتگير و زنداني شــد .پس از آزادي دورة تخصصي
روانپزشكي را در بيمارستان روزبه گذراند و ازآن پس بيشتر خود
را وقف ترجمه و تأليف ،از جمله در رشــتة پزشكي و روانپزشكي
كرد .از كارهاي او در اين زمينه تدوين «فرهنگ پزشــكي» است
كه نخستين كار در اين زمينه ،در ايران ،بود.
مرندي از مترجمان و كارشناســان مؤسسة فرانكلين بود و در
همان زمان ســردبيري مجله پيك جوانان را نيز به عهده داشت و
آن را با كســاني چون احمد آرام و محمود بهزاد منتشر ميكرد با
تأسيس «دانشگاه آزاد ايران» در سال  ،1353مرندي مسئول تهيه
و تدوين كتابهاي درسي آن دانشگاه شد و توانست طي چند سال
بيش از دهها ويراســتار تربيت كند و بيش از صد متن درسي در
رشتههاي مختلف توليد نمايد .وي پس از انقالب اسالمي به مركز
نشــر دانشگاهي  -به رياست دكتر نصراهلل پورجوادي  -پيوست و
مسئوليت گروه پزشــكي و ويرايش آن را به عهده گرفت .مرندي
همچنين عضو فرهنگســتان علوم» پزشكي بود .او در  74سالگي
در تهران درگذشت.
نيز ← جهانشاهي ،گرگين

 éعضو تحريرية رشد آموزش علوم اجتماعي
پــري مســلميپور داراي دكتري جامعهشناســي با گرايش
بررسي مسائل ايران است .دبيري دبيرستانهاي رشت و معاونت
دانشگاه فرهنگيان بنتالهدي صدر رشت از مشاغل وي بوده است.
بهعالوه ،مقاالتي در رشــد آموزش علوم اجتماعي و رشد رياضي
و رشــد جغرافيا منتشــر كرده كه اغلب در حوزة عاليق اوســت.
همچنين چند كتاب با عنوان «تمرينهايي براي فكر كردن» دارد.
مسلميپور از  1392به عضويت هيئت تحريريه رشد آموزش علوم
اجتماعي منصوب شد.
 éمشايخي ،مصطفي ( ،1336اراك)
 éنويسنده رشد جوان
مشــايخي در عرصههاي دبيري ،روزنامهنگاري ،تأليف كتاب،
ويراستاري ،نمايشنامهنويسي و سرودن شعر طنز فعال است و در
بسياري از جشــنوارهها مورد تقدير قرار گرفته است؛ از جمله در
جشنواره طنز تهران ،طنز مكتوب ،شانزدهمين جشنواره توليدات
صدا و ســيماي مراكز استانها ،جشــنواره طنز نيروزا و جشنوارة
مطبوعات.
پلههاي آسمان يكي از آثار اوست كه داستان زندگي و شهادت
شهداي فرهنگي است و ديگري يك اثر منظوم است به نام «اخم
خند» كه در قالب طنز سروده شده است.
مشايخي از اواسط سال  1394همكاري خود را با مجلة رشد
جوان شروع كرد و به نوشتن مطالب طنز در اين مجله پرداخت.
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 éمعافي ،محمود ( ،1331تويسركان)

 éمعتمدي ،اسفنديار ( ،1317اصفهان)

 éنويسنده مجالت رشد
محمود معافي ،داراي كارشناسي جغرافيا و كارشناسي ارشد
برنامهريزي درســي اســت و دكتراي خود را در رشته «مطالعات
تطبيقي برنامهريزي درسي» از دانشگاه دهلي در هند گرفته است
(.)2009
پژوهشهاي معافي شامل اين عناوين ميشود:
ش حرفــ ه و فن در دورة آموزشهاي
 مطالعة تطبيقي آموز عمومي چند كشور جهان؛
 مطالعه دربارة آموزش جغرافيا مطالعة تطبيقي آموزش پيشگيري از اعتياد در چند كشورجهان؛
 بررسي چگونگي تقويت روحية همكاري ،مشاركتجويي وكار گروهي در كتب درسي دورههاي مختلف تحصيلي؛
 چگونگي درهم تنيده عرضه كردن دروس تاريخ ،جغرافيا وتعليمات اجتماعي در دورة ابتدايي و ارائة الگو در اين خصوص ،با
تكيه بر آموزش مطالعات اجتماعي.
تأليفات او شــامل :مطالعات اجتماعي (ســال سوم و چهارم
ابتدايــي) ،روشآموزش جغرافيا (بــراي دورة كارداني مطالعات
اجتماعي و كارداني آموزش ابتدايي) ،روش آموزش جغرافيا (براي
مراكز تربيت معلم) و نيز كتاب «مهارت جغرافيايي» ميشود.
دكتر معافي تا به امروز بيش از  50مقاله در نشريات گوناگون
بهويژه در مجالت رشد به چاپ رسانده است.

 éنويسنده مجالت پيك و رشد
اســفنديار معتمدي در روستاي ســدة لنجان اصفهان و در
خانوادهاي كشــاورز چشــم به جهان گشــود .در مهرماه 1330
همزمان با نخستين سال بنيانگذاري دبيرستان صائب .دورة سه
ســاله (سيكل اول) دبيرســتان را در آنجا و دورة متوسطه را در
ن هراتي اصفهان در رشته رياضي ( )1336به پايان رساند،
دبيرستا 
سپس براي ادامه تحصيل در رشتة فيزيك وارد دانشسراي عالي
تهران شــد و موفق به دريافت ليسانس آموزش فيزيك گرديد و
معلم شد .او نخست دبير فيزيك دبيرستانهاي شهرضاي اصفهان
بود.
معتمدي در سال  1345شمسي به اصفهان منتقل شد و در
دبيرستانهاي اين شــهر و نيز در دانشسراي راهنمايي كه بعدا ً
تأسيس شد تدريس كرد .در ســال  1355به سازمان كتابهاي
درســي ايران (ســازمان پژوهش) در تهران منتقل شد و تا زمان
بازنشســتگي در سمت كارشــناس گروه فيزيك در اين سازمان
مشــغول كار بود .وي پس از بازنشستگي نيز به طور مستمر با آن
سازمان همكاري داشته است .معتمدي چه در مجالت پيك و چه
در مجالت رشد آثار و مقاالت بسياري نوشته و عالوه بر اين عضو
هيئت تحريريه مجلههاي رشــد آموزش فيزيك و رشد معلم نيز
بوده است.
 éمفتخري ،حسين ( ،1341اراك)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش تاريخ
حسين مفتخري داراي دكتراي تاريخ از دانشگاه تربيت مدرس
است و به مدت چند سال عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم
و مدير گروه تاريخ بوده است .دكتر مفتخري ،عالوه بر چاپ بيش
از  60مقاله در نشــريات گوناگون چند عنوان كتاب نيز دارد كه
مربوط به حوزة تخصصي اوســت .از جمله «تاريخ ايران در قرون
نخستين اسالمي» و «فرق و مذاهب».
وي از شمارة نخست رشــد آموزش تاريخ به عضويت هيئت
تحريريه درآمد.
نيز← خيرانديش ،حسني ،صفتگل

 éمعتمدراد ،محمدحسين ( ،1343تنكابن)
 éمدير داخلي رشد جوان و تاريخ
معتمدراد اهل گرمارود الموت است ولي در «مزرك» از توابع
تنكابن متولد شده است .او در همين شهر ديپلم متوسطه خود را
دريافت كرد و در فروردين  1364در دفتر انتشارات كمكآموزشي،
از دفاتر سازمان پژوهش مشغول به كار شد و به مدت  13سال در
پست كمك كارشناس در آرشيو عكس دفتر ،به مدت دو سال در
روابط عمومي و به مدت ســيزده سال در سامانبخشي كتابهاي
آموزشــي در پســت نظارت و هماهنگي تدوين كتابنامه رشد و
مدير داخلي مجله فصلنامه آموزشــي تحليلي پژوهشي «جوانه»
مشغول به كار بوده است .وي از سال  1393مديريت داخلي رشد
آموزش تاريخ را بر عهده گرفت.

 éمفتون سمناني ،پرويز ( ،1322سمنان)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجي
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شــد .وي همچنين عضو انجمنهاي علمي و آموزشي فيزيولوژي
و فارماكولــوژي ايــران ،انجمن زيستشناســي ايــران ،انجمن
بيوانفورماتيك ايران ،انجمن نويسندگان ايران ،انجمن حمايت از
بيماران كبدي ،مربيان امداد و نجات هالل احمر جمهوري اسالمي
ايران نيز بوده اســت .مقدسي با انتشــار مجله علمي  -آموزشي
«زيستشناســي» در خراســان شمالي ســردبيري آن را نيز بر
عهــده گرفت .او بعدا ً در دوره دكتري رشــته فيزيولوژي جانوري
دانشگاه شــهيد چمران اهواز (روزانه) مشغول به تحصيل شد .در
كنار فعاليتهاي آموزشــي و اداري گروه زيستشناســي استان،
فعاليتهاي علمي و پژوهشــي متعدد نيز داشته است .مقدسي با
رشد آموزش زيستشناسي نيز همكاري داشته و مقاالت متعددي
از وي در اين مجله منتشر شده است.

پرويز مفتون مدرك دكتراي خود را در سال )1358( 1980
از دانشگاه نيويورك در رشــتة «آموزش زبان به گويندگان ديگر
زبانها»  - TESOL -دريافت كرد.
وي دانشــيار آموزش زبان انگليسي در دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات تهران است و در هيئت تحريريه چند مجله
علمي  -پژوهشــي عضويت دارد و همچنين عضو هيئت تحريريه
رشد زبان ميباشد.
نيز← بيرجندي ،عناني سراب
 éمفيدي ،فرخنده ( ،1328اهواز)
 éسردبير رشد آموزش پيشدبستاني
فرخنده مفيدي داراي مدرك كارشناســي علــوم تربيتي از
دانشــگاه ابوريحان تهران و دكتــراي آموزشوپرورش كودكان از
دانشــگاه ايالتي فلوريداي آمريكاست .وي در سال  ،1359پس از
بازگشت از آمريكا ،در دانشــگاه عالمه طباطبايي به كار مشغول
شــد .دكتر مفيدي مناصب مختلفي همچون مديركل تحصيالت
تكميلي دانشگاه ( )79 - 85و مدير گروه آموزشوپرورش (- 79
 )78را داشــته است .او تاكنون بيش از  30مقاله علمي و چندين
كتاب در زمينه آموزشوپرورش تأليف يا ترجمه كرده است.
خانم دكتر مفيدي از سال  1387به همكاري با مجالت رشد
دعوت و به سردبيري فصلنامه رشد آموزش پيشدبستان منصوب
شد.

 éمكارم ،محمدحسن ( ،1333شيراز)
 éنويسنده مجالت رشد
محمدحسن مكارم دانشآموختة دانشكدة كشاورزي دانشگاه
شــيراز اســت .وي با زمينة تربيــت ديني و مطالعــات مفيد و
مؤثري كه در معارف اســامي داشت در سال  1358به استخدام
آموزشوپــرورش درآمد و در دبيرســتانها و مراكز تربيت معلم
اســتانهاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد به تدريس درسهاي
معارف اسالمي پرداخت .در همين ضمن ،به تحصيالت عالي خود
ادامه داد و مدرك كارشناســي ارشــد خود را در رشته الهيات و
معارف اسالمي اخذ كرد .محمدحسن مكارم از سال  82به نوشتن
براي مجالت رشد دعوت شد و در حدود  10سال مقاالت مفيدي
در زمينة انديشــه ديني و تفكر اسالمي ،نخست براي مجله رشد
راهنمايي تحصيلي و سپس براي مجلة رشد معلم نوشت.
محمدحســن مكارم همچنين چند جلــد كتاب تأليف كرده
است ،از جمله مدينة فاضله در متون اسالمي؛ امثالالقرآن؛ عجايب
نهجالبالغه به زبان نوجوانان.

 éمقدسي ،رضا ( ،1352شيروان)
 éنويسنده رشد آموزش زيستشناسي
رضا مقدســي تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خود
به پايان رســاند .در ســال  ،1370با كسب رتبه اول در امتحانات
نهايي سال چهارم تجربي ،در رشته دبيري زيستشناسي دانشگاه
تربيت معلم تهران (خوارزمي) پذيرفته شد و در سال  1374دورة
كارشناسي ارشــد را در رشــتة فيزيولوژي جانوري ،در دانشگاه
فردوســي مشــهد ادامه داد و از ســال  1377در دبيرستانهاي
مشــهد ،بجنورد و شيروان به تدريس زيستشناسي مشغول شد.
مقدسي در  1384با تشكيل استان خراسان شمالي بهعنوان اولين
ســرگروه زيستشناسي استان انتخاب شــد و همزمان عضويت
در كميته اســتاني درس ملي و كميته بررســي تأليفات معلمان
اســتان و نمايندگي گروههاي علوم پايه را تا سال  1392عهدهدار

 éمكتبي ،غالمعلي ( ،1313اهواز)
 éتصويرگر مجالت پيك و رشد
غالمعلي مكتبي از پيشگامان نقاشي و تصويرگري آموزشي و
درسي در ايران است .او هنرمندي است كه تا امروز چشمان چند
نســل پياپي از كودكان و نوجوانان را با اين هنر زيبا آشنا ساخته
است.
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هم به رهاي داشت آموزش ديد و سرانجام از مدرسة عالي موسيقي
كه اســتاداني چون كلنل وزيري ،ابوالحسن صبا ،حسين ياحقّي
و روحاهلل خالقي داشــت ديپلم موسيقي گرفت .مالح از دانشكدة
كشاورزي كرج نيز مدرك ليسانس گرفت.
مــ ّ
اح عالوه بر هنر و مهارت موســيقي ،اهــل قلم نيز بود و
كتابهايــي در زمينة تاريخ موســيقي ،چنــد نمايشنامه و نيز
كتاب مهم و راهگشــايي به نام «پيوند موســيقي و شعر» نوشت.
از حســينعلي م ّ
الح مقاالتي دربارة موسيقي در مجله پيك جوان
چاپ شده است.

پدرش مردي پيشهور بود و چون سواد مكتبخانهاي داشت،
او را مكتبي ميخواندند .مادرش نيز دوستدار هنر بود و غالمعلي
را به نقاشي كشيدن تشويق ميكرد.
غالمعلي استعداد نقاشي خود را پيش از رفتن به مدرسه نشان
داد و بخت بلندي داشت كه برخالف عرف زمانه ،هم محيط خانه
و هم دوستان و آشــنايان ،هنر او را ارج ميگذاشتند و تشويقش
ميكردند .با گرفتن ديپلم رياضي ،غالمعلي به دانشكدة هنرهاي
زيباي دانشــگاه تهــران راه يافت ،در آنجا هنرمنداني برجســته
چون عليمحمــد حيدريان ،محمود جواديپــور ،جواد حميدي
و مادام آشــوب (امينفر) اســتادان او بودند و كساني چون پرويز
كالنتري ،زمان زماني ،بهروز گلزاري ،دوستان او .اين دوستان بعدا ً
همانند مكتبي گوشــهاي از هنر نقاشي معاصر ايران را رقم زدند.
غالمعلي مكتبي شــاگرد اول رشته خود شد .از اين رو به فرانسه

 éمالردي ،محمدرضا ( ،1313آمل)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش شيمي
دكتر مالردي داراي مدرك كارشناسي شيمي از دانشسراي

اعزام گرديد و طي چند ســال ( )1340 - 45در آنجا فنون نوين
نقاشــي را از استادان برجسته از جمله ســووربي ،اوژم و باالخره
روژه شاستل آموخت و به ايران بازگشت .در بازگشت ،به مؤسسة
انتشــارات فرانكلين پيوســت .نيز تصويرگري براي مجالت پيك
را كه به مديريت ايرج جهانشــاهي منتشــر ميشد  -با همكاري
ژانت ميخاييلي ،فريدون جهانشاهي ،زمان زماني ،پرويز كالنتري،
مهرنــوش معصوميــان و علياصغر معصومي و بســياري ديگر از
تصويرگران به عهده گرفت .در ايــن دوره ،او كار خود را به جاي
نقاشــي ،بر تصويرگري متمركز كرد و آثار خالقة وي در اين دوره
به ظهور رسيد.
استاد مكتبي پس از تغيير نام مجالت آموزشي از «پيك» به
«رشد» .پس از انقالب اسالمي ،همچنان به كار ادامه داد.
به جز كار در مجالت پيك و رشد ،استاد مكتبي  12سال در
دانشگاه به تدريس نقاشي ،تصويرگري و رنگ مشغول بوده ،دهها
كتاب شعر و قصه براي كودكان تصويرگري كرده و جوايز متعددي
را بدين مناسب دريافت نموده است.
نيز← ميخائيلي ،زماني (محمد زمان) ،روبن

عالي تهران و دكتراي اين رشته از كشور فرانسه است .وي سالها
دانشــيار دانشــكدة علوم دانشــگاه تربيت معلم تهران بود و در
زمينههاي علمــي و تحقيقاتي ،از جمله تهيه تركيبات گوگردي،
تهيه سيليســم خالص براي ساختن ترانزيستورها ،طرح آموزشي
نقش ابزارهاي كمكآموزشي در آموزش شيمي و  ...فعال بود .به
ِ
عالوه او در شــوراي شيمي بنياد دانشنامة بزرگ فارسي عضويت
داشــت و با دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي همكاري
ميكرد .دكتر مالردي حدود دو دهه عضو هيئت تحريريه رشــد
آموزش شــيمي بود و مقاالتي از او نيز در اين مجله چاپ شــده
است.
نيز← آقا پورمقدم
 éملك ،شيبا ( ،1339تهران)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش راهنمايي
خانم شيبا ملك دانشآموختة رشته فيزيك از دانشگاه تهران و
داراي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه خوارزمي
اســت .او دبير فيزيك و عضو هيئت تحريريه مجلة رشد «مدرسه
فردا» اســت .از خانم ملك در نشرية مذكور و نيز در رشد آموزش
راهنمايي مقاالتي منتشــر شده اســت .او در بازنگري كتابهاي
درسي علوم همكاري داشته است.

éم ّ
الح ،حسينعلي ( ،1300 - 1371بندرگز)
 éنويسنده پيك جوان
حسينعلي م ّ
الح در بندرگز متولد شد .از كودكي توجهش به
نقاشي و موسيقي جلب شد طوري كه پدرش در  14سالگي براي
او يك ويلن خريد .او نخست نزد معلم نقاشي خود كه از موسيقي
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 éملكعباسي ،منصور ( ،1332تهران)

دريچههــا» « ،1376از هواي صبح» « ،1376در پيادهرو» 1379
تعدادي از آثار اين شاعر هنرمند جزء برگزيدگان بيست سال شعر
كودك و نوجوان ايران و «ادبيات پايداري» است كه در سالهاي
گوناگون از سوي مجالت و نهادهاي فرهنگي ،بهعنوان كتاب سال
برگزيده شدند .اشعار او در مجالت رشد چاپ شده است.

 éعضو تحريريه رشد راهنمايي و معلم
ملك عباســي ديپلم خود را از دبيرســتان علــوي تهران و
مدرك ليســانس جغرافيا را از دانشگاه تهران و فوق ليسانس را از
دانشگاه آزاد اسالمي اخذ كرده است .وي نخست كارشناس گروه
جغرافياي دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي بود و همزمان به
نوشتن مقاله براي مجالت رشــد عمومي و تخصصيپرداخت .با
تأسيس مجلة رشد آموزش جغرافيا ،وي عضو هيئت تحريرية اين
مجله شد .كار ويژه ملكعباسي در مجالت رشد ،همكاري با خانم
فروغ تنساز در راهاندازي مجله رشد آموزش راهنمايي تحصيلي،
در ســال تحصيلي  ،1371 - 1372به پيشنهاد دكتر حداد عادل
بــود .اين همكاري بعدا ً به صورت عضويت وي در هيئت تحريرية
مجله ادامه يافت.

 éملكي ،حسن ( ،1333سلطانيه)
 éمدير داخلي و سردبير رشدآموزش علوم اجتماعي
حســن ملكي متولد سلطانيه زنجان است .مدرك كارشناسي
علوم اجتماعي را از دانشــگاه تبريز و كارشناسي ارشد و دكتراي
برنامهريزي درسي را از دانشگاه تربيت معلم اخذ كرده است .وي
چندي نيز كارشناس ،معاون و در نهايت مديركل دفتر برنامهريزي
و تأليف كتب درســي بود و ســپس به دانشگاه عالمه طباطبايي
انتقــال يافت .دكتر ملكي مقاالت و كتابهاي متعددي در زمينه
رشــته تخصصي خود ترجمه يا تأليف كرده است .او از مؤسسان
مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعي اســت و در سالهاي نخست
انتشار مجله مدتي مدير داخلي (شمارههاي  )1-4و مدتي سردبير
(شمارههاي  )15-19آن بود.
نيز← مهدوي ،بيات ،فراهاني

منصور ملكعباســي در زمينه آموزش نجوم نيز فعاليتهايي
داشــته است كه خود آن را ناشي از حضور در كالسهاي فيزيك
ن علوي ميداند.
شادروان استاد رضا روزبه ،مدير و دبير دبيرستا 
← بخشنده ،رباني ،حشمتي
نيز 
 éملكي ،بيوك ( ،1329قزوين)

 éشاعر مجالت رشد
بيوك ملكي در روســتاي «زرجه بستان» از توابع قزوين به
دنيا آمده و تحصيالتش را در تهران گذرانده است .او از طريق پدر
با شعر آشنا شــد و با تشويقهاي مدير خوب دبيرستانش با شعر
انس گرفت.
بعد از انقالب اسالمي كار خود را با مطبوعات ،از جلسات شعر
كيهان بچهها شــروع كرد و به ترتيــب :در كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان ،مركز راديو ،حوزه هنري و انتشــارات سروش
كار كرد.
ملكي از سال  1367با مصطفي رحماندوست و قيصر امينپور
اعضاي شــوراي سردبيري مجله ســروش نوجوان بودند .عالوهبر
فعاليتهاي مطبوعاتي ،ملكي بيش از دو دهه مجموعه شعرهايي
را براي كودكان و نوجوانان منتشر كرده است.
او در كنار سرودن شعر نقاشي هم ميكشد.
«كالغپــر» (مجموعه مشــترك) « ،1362آفتاب و مهتاب»
(مجموعه مشــترك) « ،1364ســتاره بــاران» « ،1366بر بال
رنگينكمــان» « ،1370پشــت يــك لبخنــد» « ،1371كوچة

 éملكي ،صغري ( ،1352شهريار)
 éنويسنده مجالت رشد
صغري ملكي كارشناس ارشد علوم تربيتي از دانشگاه خوارزمي
و دكتراي برنامهريزي درســي از دانشگاه شهيد رجايي است و در
آموزشوپرورش شهر تهران به كار اشتغال دارد.
وي با نشريات رشد آموزش ابتدايي ،رشد معلم و رشد مدرسة
فردا همكاري داشــته و از او مطالب زيادي در اين نشريات منتشر
شده است.
 éمنصوري ،پرويز ( ،1303 -1390همدان)
 éنويسنده پيك جوان
منصوري موســيقيدان بود و تحصيالت خود را نخســت در
تهران و ســپس در اتريش ادامه داد .پــس از تحصيل در اتريش
به تهران بازگشت و به مدت  20سال به تدريس تئوري موسيقي
و همزمان ســردبيري دورة سوم مجله موسيقي پرداخت .منزل او
در ميدان پاســتور محل رفت و آمد بســياري از چهرههاي نامدار
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اول جشــنواره راديويي زير چتر لبخند ( )1393و رتبه اول شعر
در جشنواره طنز دانشجويي تلخند ( )1394را كسب نموده است.
ساداتموسوي عالوهبر سابقة همكاري با صدا و سيما از تأليف
چند كتاب در زمينة نجوم نيز همكاري داشــته كه تاريخچه علم
نجوم (انتشارات سبزان) و سفرنامه پاكستان (انتشارات سوره مهر)
از آن جمله است.

عرصه موسيقي و نسلهاي بعدي موزيسينها بود كه هر كدامشان
خوشــهاي از خرمن دانش او برداشــتند .او برخــي از كتابهاي
هنرستان موسيقي را تدوين كرد و انتشار داد و با نوشتن مقاالتي
درباره موســيقي ايرانــي (كه بعدها در كتاب كاوشــي در قلمرو
موســيقي ايراني چاپ شد) و درباره موســيقيدانان بزرگ مثل
خالقي و صبا ،دقت نظر و مســئوليت فرهنگي خود را نســبت به
موسيقي كشورش نشــان داد .منصوري در  87سالگي در اتريش
درگذشت .از وي مقاالتي دربارة موسيقي در مجله پيك جوان به
چاپ رسيده است.

 éموسوي گرمارودي ،افسانه ( ،1347تهران)
 éسردبير رشد نوآموز

افسانه موســوي گرمارودي مدرك كارشناسي و كارشناسي
ارشــد زبان و ادبيات فارســي را از دانشــگاه خوارزمي و دكتراي
زبان و ادبيات فارسي را از دانشگاه علوم و تحقيقات دريافت كرده
اســت .وي كه سابقة همكاري با نشرياتي همچون پوپك ،سروش
كودكان ،ســروش نوجوان و گلبانگ دانشجويي را در كارنامه خود
دارد در ســال  1387به سردبيري مجله رشد نوآموز دعوت شد و
همچنان اين مسئوليت را بر عهده دارد (.)1397
وي تاكنــون حدود  30عنوان كتاب ويــژه كودك و نوجوان
نگاشته است.

 éمؤذني ميمندي ،جواهر ( ،1354تهران)
 éمدير داخلي رشد آموزش زبان و ادب فارسي
جواهر مؤذني دانشآموختة رشــته كارشناسي ارشد ادبيات

تطبيقي از دانشــگاه آزاد اسالمي است و كار خود را با تدريس در
مدارس تهران آغاز كرده است .وي همچنين طي سالهاي -90
 1381دســتيار اجرايي رشــد آموزش ادب فارسي بوده و سپس
مدير داخلي آن شــد .خانم مؤذني سابقة همكاري با گروه زبان و
ادب فارسي دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي را نيز در كارنامه
خود دارد.

 éمهدوي ،محمدصادق ( ،1327سعدآباد دشتستان)

 éموسوي ،اميرسادات ( ،1369مالير)

 éسردبير رشد آموزش علوم اجتماعي
محمــد صادق مهــدوي پس از اخــذ ديپلم خود در شــهر
برازجــان ( )1344در رشــتة علوم اجتماعي در دانشــگاه تهران
( )1348تحصيل كرد .ســپس براي ادامــه تحصيل به وين رفت
و فوق ليســانس ( )1947و دكتراي جامعهشناسي را از دانشگاه
وين اخذ نمو د ( .)1977دكتر مهدوي اســتاد تمام دانشگاه شهيد
بهشتي است و د ر آن دانشــگاه مسئوليتهايي نيز عهدهدار بوده
است .او عالوهبر اجراي طرحهاي پژوهشي متعدد ،مقاالت و آثاري
در زمينه تخصصياش منتشر كرده است .دكتر مهدوي نخستين
سردبير مجلة رشد آموزش علوم اجتماعي بود (.)1368

 éسردبير رشد جوان
سيد اميرسادات موســوي در سال  1387از دانشگاه صنعتي
شريف كارشناسي فيزيك گرفت و در سال  1391در رشتة تاريخ
علم از دانشــگاه تهران فارغالتحصيل شد .ساداتموسوي عالوه بر
همكاري با رشد نوجوان و نيز رشد جوان ،در دبيرستانهاي تهران
ســابقه تدريس دارد و در تهران و اصفهــان و كرمان و  ...كارگاه
آموزش نجوم برگزار كرده است .همچنين در چند سمينار خارج
از كشور مقاله ارائه كرده است .ساداتموسوي در  1387در المپياد
جهاني نجوم و اختر فيزيك اندونزي به كســب مدال نقره موفق
شــده و نيز در چندين المپياد جهاني ديگر شركت كرده و مدال
افتخار كسب نموده اســت .او از  1389تا  1390دبير گروه نجوم
دانشگاه شــريف بوده ،از سال  1391عضو هيئت مديرة انتشارات
اخترنگار است.
بعالوه از ســال  1387تاكنون فعاليتهاي ادبي چشمگيري
داشــته و از جمله رتبه اول شعر در جشنوار ه تهران ( )1391رتبه

 éمهيجي ،سودابه ( ،1364تهران)
 éنويسنده رشد جوان
ســودابه مهيجي داراي مدرك كارشناســي ادبيات فارسي از
دانشــگاه تهران است و تاكنون چهار مجموعه غزل از وي منتشر
شــده است .وي ســالها بهعنوان نويســنده و پژوهشگر با مركز
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رشد معارف و رشد قرآن در يكديگر ادغام شدند .در اين سمت بود.
نيز← باقري ،وكيل

پژوهشهاي صدا و سيما همكاري داشته است .آثار او در بسياري
از جشــنوارههاي ادبي و فرهنگي برگزيده شده است كه از ميان
آنها ميتوان به جايزه ادبي پروين اعتصامي و جشــنواره ايران ما
اشــاره كرد .نويسندگي ،سرودن و ترجمه براي مطبوعات همواره
مشــغوليت مهيجي بوده است .او چند ســال است با بخش شعر
مجله رشد جوان مشغول همكاري است.

 éميرجعفري ،س ّيداكبر ( ،1348زوارة اردستان)

  éنويسنده مجالت رشد
ميرجعفــري متولد روســتاي معينآباد زواره اســت .او از ده
ســالگي با خانواده به قم مهاجرت كرد و در اين شهر به تحصيل
ادامه داد .چند ســال در دانشگاه علم و صنعت تحصيل كرد ولي
به رشــته ادبيات فارسي تغيير رشــته داد و سرانجام كارشناسي
ارشد خود را از دانشــگاه تهران دريافت كرد .وي كارشناس دفتر
برنامهريزي و تأليف است و بيش از دو دهه نيز ويراستار كتابهاي
درســي بوده است .در زمينه شــعر فعال است و تاكنون عالوه بر
شركت در مجامع شعري چندين كتاب شعر منتشر كرده است ،از
جمله حرفي از جنس زمان .برگزيدة شعر دفاع مقدس (نشر قو)،
گزيدة ادبيات معاصر (نشر نيستان) خالصه تفسير روضالجنان و
روحالجنان (كانون) چارپاره (سوره مهر) .ميرجعفري به مدت چند
سال عضو هيئت تحريريه مجله رشد ادب فارسي بوده است.
نيز← سنگري ،ذوالفقاري

 éميخائيلي ،ژانت ( 1315 - 1385تهران)
 éتصويرگر مجالت پيك و رشد
ژانت ميخائيلي در خانوادهاي ارمني در تهران متولد شد .تحت
تأثير پدرش كه معمار بود و مادرش كه به هنر عالقه داشــت پس
از دورة دبيرســتان وارد دانشــكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
شــد و زير نظر اســتاداني چون عليمحمد حيدريان به يادگيري
نقاشي پرداخت .وي از سال  1347همكار مجالت پيك شد و اين
فعاليت را با مجالت رشــد نيز ،جمعاً ،به مدت  27سال ادامه داد.
طي اين مدت حجم بزرگي اثر نقاشــي براي كودكان و نوجوانان
توليد كرد كه در مجالت پيك و رشد به يادگار مانده است .اسامي
پارهاي از كتابهايي نيز كه وي تصويرگري كرده عبارت است از:
ســه قدم دورتر شد از مادر ،صد دانه ياقوت ،زيباتر از بهار ،صداي
ساز ميآيد ،جشن جوانهها .ژانت براي كتاب «سه قدم دورتر شد
از مادر» ،از جشــنوارة كتاب كانون ديپلم افتخار و در سال 1374
براي همة كارهايش لوح افتخار گرفت .اين هنرمند مجرد زندگي
كرد و ســرانجام بر اثر سكته مغزي درگذشــت او در گورستان
كاتوليكهاي تهران به خاك سپرده شد.
نيز← مكتبي

 éميرحاجي ،حميدرضا ( ،1340تهران)
 éنويسنده رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي
حميدرضا ميرحاجي دانشآموخته رشته زبان و ادبيات عرب
و داراي دكترا در اين رشته است .وي سابقاً كارشناس گروه عربي
دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درســي بود و همزمان مقاالتي نيز
در مجله رشد قرآن و معارف اسالمي از او منتشر ميشد.
نيز← متقيزاده ،چراغي

 éميرباقري ،س ّيد محسن ( ،1328قم)

 éسردبير رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي
سيد محســن ميرباقري داراي كارشناسي ارشــد اقتصاد از
ّ
دانشــگاه تهران ( ،)1352كارشناسي ارشــد علوم قرآن و حديث
از دانشــگاه آزاد اسالمي ( )1373و دكتراي علوم و قرآن از همان
دانشگاه ( )1376اســت .وي سابقه تدريس در مراكز تربيتمعلم
و مراكز آموزش عالي را دارد و عضو هيئت علمي دانشــگاه شهيد
رجايي است (.)1396
دكتر ميرباقري ،با تأســيس مجلة رشــد آمــوزش قرآن ،به
ســردبيري اين مجله منصوب شد و تا ســال  1395كه دو مجلة

 éميرصادقي ،جمال ( ،1312تهران)
 éداستاننويس مجالت پيك
ميرصادقي متولد تهران و دانشآموختة رشــته زبان و ادبيات
فارسي از دانشگاه تهران اســت .از جواني به داستاننويسي روي
آورد و نخســتين اثرش در سال  1337در مجله سخن چاپ شد.
از وي آثار متعددي در زمينة داستان كوتاه ،رمان و پژوهش ادبي
منتشــر شده كه از آن جمله اســت رمانهاي درازناي شب ،شب
چراغ ،بادها خبر از تغيير فصل ميدهند .داســتانهاي چشمهاي
من خســته ،اين شكستهها ،مسافرهاي شــبها و نيز كتابهاي
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تحقيقي شناخت داستان ،عرقريزان روح ،جهان داستان ايراني (2
جلد) و پيشكسوتهاي داستان كوتاه .ميرصادقي با مجالت پيك
همكاري داشته است.

اين نويســندگان را به فارسيزبانان معرفي كرد .عالوه بر اين وي
ســردبيري چند مجله از جمله آيندگان ادبي ،كتاب امروزُ ،جنگ
اصفهان و فرهنگ و زندگي را به عهده داشــت .ميرعاليي مشاغل
متعددي داشــت ،در چند دانشــگاه تدريس ميكرد ،در سازمان
انتشارات فرانكلين مترجم و ويراستار بود و با كساني چون ابراهيم
نجفي ،هوشــنگ گلشــيري ،ضيا موحد و  ...همراه و همگام بود.
او به مدت چهار ســال مســئول خانه فرهنگ ايــران در دهلي و
كراچي بود ،با مجالت پيك نيز همكاري داشت و مطالبي را براي
اين مجالت ترجمه ميكرد .احمد ميرعاليي در ســال  1374در
اصفهان به علتي نامعلوم درگذشت؛ زيرا پيكر او را شبانه در يكي از
خيابانها پيدا كردند .وي را در قسمت نامآوران باغ رضوان اصفهان
دفن كردند.

 éميرحسني ،س ّيداكبر ( ،1320اصفهان  ،1388 -تهران)

 éسردبير رشد آموزش زبانهاي خارجي
وي در منطقة برخوار اصفهان در خانوادهاي كشــاورز به دنيا
آمد .پس از تحصيالت دبيرســتاني به دانشسراي مقدماتي رفت.
آموزگار شد و در روستاهاي منطقه جرقويه خدمت كرد.
ميرحسني در سال  1344در رشــتة زبان انگليسي دانشگاه
اصفهــان پذيرفته شــد ،وي ضمن تدريس موظــف در مدارس
اصفهان ،مدرك ليسانس زبان خود را با رتبه عالي گرفت و بهعنوان
دبير زبان به تدريس در دبيرستانها پرداخت ( .)1348اشتياق به
ادامة تحصيل او را واداشت راهي آمريكا شود .در آمريكا در دانشگاه
كلرادو وارد دورة كارشناســي ارشــد شــد ولي پس از يك سال،
مشكالت مالي سبب شد به ايران برگردد .او در گروه زبان انگليسي
دانشگاه اصفهان مشــغول به كار شد .ميرحسني دو سال بعد ،به
آمريكا برگشــت و عالوهبر دريافت مدرك فوقليسانس ،دو دكترا،
يكي در رشــتة تعليم و تربيت و ديگري در رشته زبان انگليسي از
دانشگاه كلرادو گرفت و بار ديگر به وطن بازگشت ( .)1356با آغاز
به انتشار مجله رشد آموزش زبان در سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي( )1366دكتر ميرحســني به سردبيري آن منصوب شد
و به مدت  20ســال در اين ســمت مجله مفيدي را براي دبيران
زبان انگليسي منتشــر كرد .ميرحسيني در زمينة آموزش زبان و
همچنين در موضوع تعليم و تربيت ،مقاالت و كتابهاي بســيار
نوشت و ترجمه كرد؛ بهطوري كه تنها كتابهاي او به بيش از 90
عنوان بالغ ميشــود .وي در سال  1383پس از  44سال خدمت
بازنشسته شــد ،ولي همچنان به كار ادامه ميداد تا اينكه پس از
يك دوره نسبتاً كوتاه بيماري ،در ارديبهشتماه  88درگذشت.
نيز← بيرجندي ،عناني

 éميرعمادي ،س ّيد علي ( ،1321اصفهان)

 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجي
ســيد علي ميرعمادي متولد اصفهان اســت .وي كارشناسي
ّ
آموزش زبان انگليسي را از دانشگاه كارديف انگلستان ،كارشناسي
ارشــد آموزش زبان انگليســي را از دانشــگاه تهــران و دكتراي
زبانشناســي را از دانشگاه ميشــيگان دريافت كرده است .دكتر
ميرعمادي ســالها مدرس و استاد زبان انگليسي در اصفهان بود
و ســپس به تهران انتقال يافت و تا زمان بازنشستگي به تدريس
در دانشگاه عالمه طباطبايي پرداخت .او از استادان برجسته زبان
اســت و عالوهبر تأليف و ترجمه چندين كتاب و مقاله در حوزه
تخصصياش ،تا ســال  1386سردبير نشــريه زبانشناسي بود .او
همچنين از اعضاي فعال انجمن زبانشناســي ايران است ،ايشان
در سالهاي دهه  80عضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبان بود.
 éميركياني ،محمد ( ،1337تهران)
 éداستاننويس مجالت رشد
ميركيانــي تحصيالت خود را تا ديپلــم ادامه داد و مدتي در
چاپخانهاي به حروفچيني مشغول شد .از نوجواني به نويسندگي
عالقه داشت .از اين رو نمايشنامههايي مينوشت كه در مدرسهها
بــه اجرا در ميآمد .وي از ســال  60به راديو رفت و ســردبير و
نويسندة قصة ظهر جمعه شد كه با صداي محمدرضا سرشار (رضا
رهگذر) اجرا ميگرديد.
در همان ســال  60و دهة بعــد از آن ،ميركياني قصههايي را

 éميرعاليي ،احمد ( ،1321اصفهان)
 éنويسنده مجالت پيك
ميرعاليي در خانــوادهاي اهل دانش و فرهنگ متولد شــد.
مترجمــي توانا بود و با ترجمه كتابهايي از نويســندگاني چون
ميالن كوندرا ،بورخس ،اكتاويوباز ،گراهام گرين و ويليام گولدينگ
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(با همكاري همســر دومش محسن خمارلو) است كه تاكنون 17
مجلد آن منتشــر شده است .مشــاركت در تأليف چندين كتاب
درســي و كتابهاي ويژه مربيان مهد كودك از ديگر يادگارهاي
توران ميرهادي است .پس از فوت او را در امامزاده عبداهلل شهرري
به خاك سپردند.
نيز ← جهانشاهي

نيز براي مجالت رشــد دانشآموز و رشد نوجوان مينوشت كه در
شمارههاي پياپي چاپ ميشد .وي از معدود نويسندگاني است كه
بيشــترين مجموعه قص ه را براي كودكان و نوجوانان نوشتهاند .از
كارهاي برجستة او مجموعة پنج جلدي «قصة ما همين بود» است
كه در پاكستان به زبان اردو ترجمه و منتشر شده است (.)1373
مجموعة ســه جلدي او به نام «روزي بود روزي نبود» نيز در سال
 2000در فهرست كتابخانة بينالمللي مونيخ قرار گرفت .همچنين
كتابي از او به نام «قصة ما مثل شد» در بخش نوجوان ،كتاب سال
جمهوري اســامي ايران ( )1386برگزيده شناخته شده است .در
سال  78ميركياني به عنوان يكي از  20چهرة برجستة نويسندگان
ادبيات كودك در ايران معرفي شــد و از او تقدير شــد .او صاحب
بيش از  50اثر است.

 éنادري ،ناصر ( ،1346تهران)
 éمعاون مجالت رشد
ناصر نادري دورههاي كارشناســي و كارشناسي ارشد خود را
در رشته معارف اسالمي و فلسفه و كالم اسالمي در دانشگاه آزاد
تهران (واحد مركزي) گذرانده است.
او در نوجواني با اميرحســين فردي و جرگة ادبي نويسندگان
مســجد جواداالئمه (ع) آشــنا شــد و از رهگذر اين آشنايي به
خواندن و نوشــتن در زمينه ادبيات داستاني روي آورد .نخستين
داستانهايش در تابستان  1359در كتاب «بچههاي مسجد» كه
از سوي حوزه هنري منتشر ميشد چاپ شد .نادري در طول اين
سالها ،آثار متعددي در حوزة ادبيات داستاني ،پژوهشهاي ديني
و ...منتشر كرده اســت .آثار ا و در حوزة دين و تاريخ و براي گروه
سني كودك و نوجوان به بيش از هشتاد كتاب ميرسد.
ناصر نادري حدود ده ســال مدير «كتاب رشد» بود و حدود
چهار سال نيز معاون مجالت رشد و يك دورة سه ساله سردبيري
مجله رشــد جوان و چند ساليسردبيري سالنامة رشد و سالنامه
هزار نقش را برعهده داشت.
از او در اغلب مجالت عمومي ،مقاالت و نوشــتارهايي انتشار
يافته اســت .آخرين ســمت وي در دفتر ،نظارت بر مجالت رشد
تخصصي بود.
نيز← شجاعي ،قرباني ،يحييپور

 éميرهادي ،توران ( 1306 - 1395تهران)
 éنويسنده مجالت پيك
توران ميرهادي در خانوادهاي از ســادات تفرشــي ،در تهران
سيد فضلاهلل دانشآموختة آلمان و از مهندسان
متولد شد .پدر او ّ
برجسته راهآهن عصر رضاشاه و مادرش گرتاديتريش آلماني بود.
توران دوره ابتدايي را در دبستان آذر گذراند .سپس به دبيرستان
نوربخش رفت و در ادامه در دانشگاه تهران در رشته زيستشناسي
به تحصيل مشغول شد .آشنايي او با جبار باغچهبان و دكتر محمد
باقر هوشيار سبب شد از رشته زيستشناسي انصراف دهد و براي
تحصيــل در علوم تربيتي به پاريس برود ( )1325و با دانش غني
به وطن بازگردد .وي در سال  1331با سرگرد جعفر وكيلي ازدواج
كرد كه با كودتاي سال  1332به اعدام محكوم شد و ميرهادي را
با پسري به نام پيروز تنها گذارد.
تــوران ميرهــادي از  1334بهطور جــدي وارد فعاليتهاي
آموزشي شد .او به كمك پدر و مادرش كودكستان فرهاد را تأسيس
كرد و چند سال بعد نيز دبستان و مدرسه راهنمايي فرهاد را به آن
اضافه نمود .او با جمعي از همكارانش طي سالهاي متمادي درباره
حقوق كودك در ايران فعاليتهاي زيادي كرد و در اين راه اثرگذار
بود .ميرهادي با سازمان كتابهاي درسي نيز همكاري داشت و از
مدرسه خود بهعنوان يك «مدرسه تجربي» براي اجراي برنامههاي
جديد آموزشي استفاده ميكرد .او با ايرج جهانشاهي در راهاندازي
نشريات پيك مشاركت داشت .از ديگر فعاليتهاي توران ميرهادي
ابداع ،تأسيس و مديريت بر تأليف فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

 éناصري ،محمد ( ،1345تهران)
 éمديرمسئول مجالت رشد
محمد ناصري در دوران دانشآموزي از فعاالن كتابخانه مسجد
جواداالئمــه و پرتكاپو بود .از جمله با زندهياد اميرحســين فردي
دوستي و مؤانست داشت و در كالسهاي قصهنويسي وي شركت
ميكرد .در اين دوره ،در ضمن تحصيل ،نويسندگي نيز ميكرد و
براي نشريات رشد و كيهانبچهها مطلب مينوشت .سال  66پس
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 éنامور ،علي ( 1389ـ  ،1355تهران)

از پايان دوره تربيت معلم و آغاز معلمي ،در رشــته ادبيات فارسي
دانشــگاه تهران ادامه تحصيل داد و بعد از آن كارشناسيارشــد
خود را در مديريت امور فرهنگي دريافت كرد .در ســالهايي كه
كشور در بحبوحه انقالب و جنگ تحميلي و سپس سازندگي بود،
ناصري نيز به فعاليتهاي سياســي ،اجتماعي ميپرداخت .او در
سال  1370به ســفر حج رفت و در بازگشت سفرنامهاي نگاشت
كه كتاب شايستة سال شــد .محمد ناصري در بدو استخدام ،در
آموزشوپرورش در منطقه  17شهر تهران خدمت ميكرد در سال
 73با جمعي از دوســتانش «مدرســه آيينه» را تأسيس كردند و
خود مديريت آن را عهدهدار شد .در سال  1375به دفتر انتشارات
كمكآموزشــي انتقال يافت و سردبيري رشــد جوان را بر عهده
گرفت و به فاصله كوتاهي معاونت را نيز پذيرفت و در امور مختلف
نظير تأســيس مجالت جديد و انتشــار مجموعههاي چلچراغ و

 éتصويرگر مجالت رشد
علي نامور در مشكينشــهر به دنيا آمد .پس از اخذ ديپلم در
زادگاه خود در رشتة هنر ،در مركز تربيتمعلم شهيد باهنر تهران،
پذيرفته شد .از همان سالهاي دانشجويي به فعاليت در مطبوعات
و نشــريات رويآورد و در ضمــن به تصويرگــري براي مجالت
رشــد پرداخت .او در اين دفتر ،از راهنمايي سياوش ذوالفقاريان،
كاظم طاليي و محمد حســين صلواتيان و بهويژه از رهنمودهاي
اســتاد غالمعلي مكتبي بهره برد و در مدت نسبتاً كمي تصاوير و
نقاشيهاي بسياري براي مجالت رشد دانشآموزي خلق كرد.
نامور در مجموع تصويرگري بيش از  150عنوان كتاب كودك
را انجام داد و با ديگر نشريات نيز همكاريهاي پراكنده داشت.
نامور كه معلم مدرسهاي در منطقة  8تهران بود به علت ايست
قلبي درگذشت( .مرداد )1389

فرزانگان و  ...همكاري كرد.
او در ســال  1380به كانون زبان رفت و بخش آموزش زبان
فارســي به غير فارسي زبانها را راهاندازي كرد و همزمان معاونت
توســعه نيروي انساني كانون را پذيرفت و چند سال بعد ()1387
به درخواست دكتر محمديان رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي ،مديريت دفتر انتشارات و تكنولوژيآموزشي را پذيرفت.
از محمد ناصري كتابهاي مختلفي در حوزه ادبيات داستاني
به چاپ رســيده اســت كه برخي از آنها بهعنوان كتاب فصل و
كتاب رشد ،انتخاب و معرفي شدهاند.
نيز← چينيفروشان ،رباني ،گلدانساز ،حاجيانزاده

 éنامي ساعي ،حسين ( ،1348شهرري)
 éمدير داخلي رشد راهنمايي تحصيلي
نامــي دانشآموختــة رشــتة صنايــع شــيميايي و داراي
كارشناسيارشــد رياضي (گرايش در عمليات) اســت .او از سال
 1375به همكاري با مجالت رشد پرداخت و بهعنوان عضو هيئت
تحريريه و نويسنده با مجالت رشد نوجوان ،جوان ،برهان راهنمايي
(دوره اول متوســط) و نيز مجله رشــد راهنمايي تحصيلي (براي
معلمــان) به همكاري پرداخت .او چنــد دوره مدير داخلي مجله
رشد راهنمايي تحصيلي بود و ســپس مديرداخلي مجله رياضي
برهان راهنمايي شد.
حسين نامي بيش از  30مقاله در مجالت رشد و ديگر مجالت
به چاپ رســانده و بيش از  20عنوان كتاب آموزشي ،به سفارش
انتشــارات مدرســه ،محراب قلم ،قلمچي و ...تأليف كرده است.
نامبرده از سال  1393مديريت پژوهشسراي دانشآموزي محمد
زكرياي رازي شهرري را نيز ،به مدت چهار سال ،برعهده گرفت.

 éناصري ،مهدي ( ،1376تهران)
 éنويسنده رشد جوان
مهدي ناصري در ســال  1395در رشــته فيزيك دانشــگاه
صنعتي خواجه نصيرالدين طوســي پذيرفته شــد .او فعاليت در
زمينــه نجوم آماتوري را از دورة مدرســه آغاز كرد و با عكاســي
نجومي و نويسندگي علمي ادامه داد .اولين كتاب او با نام «آسمان
شگفتانگيز» در سال  95چاپ شــد .ناصري همكاري خود را با
مجلة رشــد جوان ،در زمينة نگارش مطالب علمي و سينمايي ،از
سال  1394آغاز كرد.

 éنبئي ،بابك ( ،1367تهران)
 éعضو هيئت تحريريه رشد جوان
بابك نبئي مهندس صنايع است .وي نگارش انواع يادداشت و
مقاله در مطبوعات و خبرگزاريها ،عكاسي كتاب بزرگداشت استاد
حسين جعفريان و يك مجموعه شعر را در كارنامه خود دارد .نيز
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در سال ،1376با انتقال به دفتر انتشارات كمكآموزشي ،به سمت
مدير داخلي مجلة رشد جوان ،به سردبيري محمد ناصري و سپس
مناف يحييپور ،منصوب شــد .پس از آن به مجلة رشــد آموزش
ابتدايي ـ به ســردبيري مرتضي مجدفر ـ رفت و مدير داخلي آن
شد .سرانجام خود به سردبيري اين مجله منصوب گرديد ()1392
كه تا سال  1395ادامه يافت.
اصغر نديري در زمينة داستاننويسي ،ويرايش و مقالهنويسي
نيز فعال اســت و تاكنون كتابهاي داستاني ـ تاريخي «شاهرخ
تيموري»« ،پســران ماهيگير (آلبويه)» بــراي نوجوانان و نيز دو
كتاب داستان «در همين نزديكي» و «اكنون زندگي» از وي انتشار
يافته است.
نيز← همتي ،مجدفر

برگزيده جايزههاي ادبي قدر ( )1389و قول و غزل ( )1392است.
نبئي مشاورفرهنگستان هنر ،عضو هيئت مديره مجموعه هنري
صبا ،سرپرســت خدمات ادبي فرهنگســتان هنر ،مسئول گالري
مجموعه فرهنگي ـ هنري آسمان و ...و عضو تحريريه رشد جوان
نيز هست.
 éنجفي ،ابوالحسن( 1394ـ  ،1308نجف)
 éنويسنده پيك جوان
ابوالحسن نجفي از خانوادة مسجد شاهيهاي اصفهان بود و در
نجف متولد شد زيرا پدرش براي تحصيل به حوزه نجف رفته بود.
نجفي با دريافت ديپلم ادبي در اصفهان ( )1326به دانشگاه رفت و
ليسانس زبان فرانسه گرفت .سپس دبير مدارس اصفهان شد و در
ضمن با همكاري عبدالحسين آلرسول و چند تن ديگر انتشارات
نيل را تأسيس كرد.
وي در ســال  1338به فرانســه رفت و در رشتة زبانشناسي
تحصيــل كرد و دورة پرباري را از ســرگذراند كه آثار آن بعدا ً در
كارهاي او در ايران نمودار شــد .در سال  1344به ايران بازگشت
و در دانشــكده ادبيات دانشگاه اصفهان به تدريس مشغول گرديد
كه تا سال  1349ادامه يافت .با انتقال به تهران ،نجفي در مؤسسه
فرانكلين و نيز گروه زبانشناســي دانشگاه تهران به كار ادامه داد.
پس از انقالب به مركز نشــر دانشــگاهي ،به رياست دكتر نصراهلل
پورجــوادي ،راه يافت و همزمان در دانشــگاه عالمهطباطبايي به
تدريس پرداخت ضمناً از طرف دكتر حســن حبيبي ،به عضويت
پيوســته فرهنگستان زبان و ادبفارســي منصوب شد و تا پايان
عمر در اين عضويت باقي بود .نجفي مؤلف و مترجمي چيرهدست
بــود و در ايــن زمينه دهها اثــر از خود به جا گذاشــت .يكي از
مشــهورترين تأليفات او كتاب «غلط ننويسيم» و از ترجمههايش
كتاب چهارجلدي «خانواده تيبو» است .او در تهران درگذشت و
در بهشتزهرا به خاك سپرده شد .ابوالحسن نجفي در دهه  40با
مجالت پيك همكاري داشت و آثاري از او در مجله پيك جوان به
چاپ رسيده است.

 éنساجي زواره ،امير ( ،1343تهران)
 éتصويرگر مجالت رشد
ن آبا و اجدادي اين هنرمند زوارة اردســتان اســت
ســرزمي 
ولي خودش در تهران متولد شــده اســت .وي اســتعدادي ذاتي
در نقاشــي داشــت و در دوراني كه به مدرسه ميرفت گاهگاهي
تصوير همشاگرديها و معلمان خود را روي كاغذ ميآورد .با اين
عالقه و ســابقه پس از دريافت ديپلم به «مركز آموزش هنر» در
فرهنگســراي نياوران تهران رفت و مدرك كارشناسي خود را در
رشــته طراحي و نقاشــي از آن مركز دريافت كرد و سپس به كار
حرفهاي در اين رشته پرداخت .او بهويژه بر كشيدن پرتره (چهره)
متمركز شــد .نساجي در آفرينش آثار خود از سبكهاي متفاوتي
پيروي ميكند؛ رئاليســم ،سوررئاليســم و اكسپرسيونيسم .او از
محضر استاد غالمعلي مكتبي ،بهويژه در كشيدن چهره ،استفادة
بسيار برده است.
امير نســاجي از اوايل دهه  70به همكاري با مجالت رشــد
پرداخت و تصاوير و آثار بسياري براي اين مجالت پديد آورد .كار
بزرگ او تصويرگري روي جلد شــخصيتهاي تاريخي و معاصر،
براي مجموعه كتابهايي است كه با عنوانهاي چلچراغ ،چهرههاي
درخشان و فرزانگان در اين دفتر براي گروه سني نوجوان و جوان
توليد ميشد .نساجي به جز اين دهها كتاب را نيز براي كودكان و
نوجوانان تصويرگري كرده است.
نيز← مكتبي ،ذوالفقاريان ،طاليي

 éنديري ،اصغر ( ،1346تهران)
 éسردبير رشد آموزش ابتدايي
اصغر نديري پس از دريافت ديپلم ،به مركز تربيتمعلم شهيد
مفتح شــهرري رفت و با تحصيل در رشتة زبان و ادبيات فارسي،
مدرك خود را در اين رشته دريافت كرد و معلم شد ( .)1370وي
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 éنفر ،ابوالفضل ( ،1335شهرري)

منتشــر كرده كه اغلب در زمينه علوم اجتماعي و ارتباطات است.
وي عضو تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي است.

 éناظر مجالت تخصصي رشد
دورة دبســتان را در زادگاهش ،روســتايي از بخش فشافويه
گذراند .ســپس به شهرري رفت و همزمان با كارهاي فني در امور
كشــاورزي ،به تحصيل در آموزشــگاههاي آزاد و شبانه ادامه داد.
پس از دريافت ديپلم رياضي ،در رشته برق دانشگاه تبريز پذيرفته
شد ،اما با توجه به اشتياق و عالقهاي كه به مسائل فكري و فلسفي
داشــت تغيير رشــته داد و پس از انقالب فرهنگي دانشگاهها به
دانشكده الهيات و معارفاسالمي تهران رفت و تا دريافت مدرك
كارشناســي ارشــد در اين دانشــكده ادامه تحصيل داد .در سال
 1359در آموزشوپرورش استخدام شد و در شهرهاي ري و تهران
و تبريز در سمتهاي مختلف ،خدمت كرد.
نفر از ســال  1381به دفتر انتشــارات كمك آموزشي انتقال
يافت و در سمتهاي مدير داخلي رشد مشاور مدرسه ،عضو هيئت
تحريرية رشد علوم اجتماعي و سپس مسئول نظارت بر محتواي
مجالت رشد تخصصي به كار پرداخت.
نيز← رباني ،نادري

 éنويسنده مجالت پيك
متولد كرمان و دانشآموخته مدرسههاي دارالفنون و البرز در
تهران است.
نوابي در ســال  1343از دانشسراي عالي تهران ليسانس زبان
فرانســه گرفت و دبير مدارس شــد و با دفتر انتشارات آموزشي ـ
مجــات پيك ـ نيز همكاري كرد و به كار ترجمه و نويســندگي
پرداخت .او تا سال  1356با مجالت پيك همكاري داشت.
مجموعــ ه مقاالتــي كه نوابــي در مجالت پيــك و ماهنامه
آموزشوپرورش ـ رشد معلم بعدي ـ نوشته است بالغ بر  30مورد
و در زمينههاي متنوع است .عالوه بر اين بيش از  24كتاب ،عموماً
ترجمه ،از وي منتشــر شده كه از آن جمله اســت :آبي (آناتول
فرانس) ،ديو در تن (رمون رادريگه) نامه به كودكي كه هرگز زاده
نشد (اوريانا فاالچي) و كجاوة اشكها (ژرژ ه والتر).

 éنفر ،نرگس ( ،1342شهرري)

 éنوابينژاد ،شكوه ()1325

 éنوابي ،داود ( ،1313كرمان)

 éسردبير رشد مشاور مدرسه
نرگس نفر داراي دكتري مشاوره از دانشگاه خوارزمي است و
ســالهاي خدمت خود را در بخشهاي مختلف آموزشوپرورش
گذرانده است.
وي مؤســس و مديــر يــك كلينيــك مشــاوره و خدمات
روانشــناختي خصوصي است و با ســازمان بهزيستي كشور نيز
همكاري دارد .خانم نفر از  1387تا  1392ســردبير رشد مشاوره
مدرسه بوده است.
نيز← حكمتي ،احمدي (علياصغر)

 éعضو هيئت تحريريه رشد مشاور مدرسه
خانم دكتر شــكوه نوابينژاد دانشآموخته رشــتههاي زبان
انگليســي و حقوق از دانشگاه تهران و دكتراي مشاوره از دانشگاه
بيروت است .او از سال  1392نيز به عضويت هيئت تحريريه مجله
رشد مشاور مدرسه درآمد.
 éنورائی آشتیانی ،مانلی ( ،1353تهران)
 éدبیر سایت مجالت رشد
مانلی نورائی دانشآموختة رشــتة مدیریت منابع انسانی در
مقطع کارشناســی ارشد است .او در ســال  1380همکاری خود
را با بخش آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در کانون زبان
ایران آغاز کرد و در ســال  1387به دفتر انتشارات کمکآموزشی
پیوست.
خانم نورائی ابتدا سرپرستی مرکز بررسی آثار دانشآموزان را
بر عهده داشت و در حال حاضر در سمت دبیر سایت مجالت رشد
و مدیر داخلی سالنامة رشد با این دفتر همکاری دارد.

 éنقيبالسادات ،س ّيد رضا ( ،1340خرمشهر)

 éعضو تحريريه رشد آموزش علوم اجتماعي
سيد رضا نقيبالسادات داراي دو ليسانس (ارتباطات اجتماعي
و زبان انگليســي) ،دو فوق ليســانس (جامعهشناسي ،ارتباطات
اجتماعي) و سه دكترا (جامعهشناســي ،ارتباطات ،زبانشناسي)
ميباشد .وي عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي است و
تاكنون حدود  60مقاله در نشريات داخلي و خارجي و  20كتاب
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 éنوربختيار ،رضا ( ،1320اصفهان)

اسالمي كتاب برگزيدة سال در رشتة زيستشناسي شناخته شد و
از مترجم تقدير بهعمل آمد.
نيز ← الوندي ،كرامالديني

 éعكاس مجالت پيك
نوربختيار متولد اصفهان و دانشآموخته رشــته عكاســي از
انگلستان اســت .وي عكاسي حرفهاي و در زمين ه صنعتي ،هنري
و تبليغاتي فعال اســت .عكسهايي از وي در مجالت پيك چاپ
شده است.

 éنیکطلب ،بابک ( ،1346تهران)
 éسردبير رشد دانشآموز
بابك نيكطلب دانشآموخته كارشناسي رشته زبان و ادبيات
فارسي است .وي از  16سالگي سرودن شعر را آغاز كرده و شعرهاي
او در نشــريات مختلف و يا به صورت كتاب منتشــر شده است.
نيكطلب از سال  1395به سردبيري رشد دانشآموز منصوب شد.
از كتابهاي اوست :نردباني از ستاره ،تا خيابان خوشبخت ،عروس
آسمون ،هم اين قشنگ هم اون قشنگ.
او تاكنون چند مجموعه شــعر كودك و نوجوان منتشر كرده
است.
← رضايي كهريز ،شفيعي (شهرام)
نيز 

 éنوروزي خياباني ،مهدي ( ،1318تبريز)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجي
مهدي نوروزي دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد زبان را
به ترتيب ،در دانشــگاههاي تبريز و تهران گذرانده و دكتراي خود
را از دانشــگاه دولتي فلوريدا در آمريكا دريافت كرده است .وي ده
سال ســابقه تدريس و  30سال تجربه تدريس در دانشگاه دارد و
دو دوره نيز رياست دانشــكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
دانشــگاه عالمه طباطبائي را برعهده داشته است .دكتر نوروزي از
بدو تأسيس مجله رشــد زبان ( )1365به مدت ده سال همكار و
عضو هيئت تحريريه اين مجله بود.
نيز← بيرجندي،عنانيسراب ،ميرحسني

 éنويد ادهم ،مهدي ( ،1334تهران)
 éرئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
مهدي نويد ادهم دانشآموخته رشته كامپيوتر است و دكتراي
برنامهريزي و مديريت فرهنگي خود را نيز از دانشگاه آزاد اسالمي
گرفته است ( .)1394وي در سمتهاي مختلفي چون كارشناس
مديريت فرهنگي  -هنري معاونت پرورشــي و معاونت ســازمان
نوسازي مدارس خدمت كرده و در سال  77نيز به معاونت سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشــي ،به رياســت جعفر عالقمندان،
منصوب شد .پس از درگذشت عالقمندان ( )1384نويد جانشين
او شد .مهدي نويد در سال  1387به سمت دبيركل شوراي عالي
آموزشوپرورش منصوب گرديد.

 éنوري َدلويي ،محمدرضا (،1328گناباد)
 éسردبير رشد آموزش زيستشناسي
محمدرضا نوري دلويي در روستاي دلويي گناباد در خانوادهاي
كشاورز متولد شد .از دانشگاه تهران ليسانس زيستشناسي گرفت
ت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ژنتيك
و با كسب رتبة نخس 
پذيرفته شد و اين دوره را نيز با درجة عالي به پايان رساند .سپس
در ســال  1354به دانشگاه ايالتي ميشــيگان آمريكا رفت و پس
از شــشســال مدرك دكتراي خود را در رشتة ژنتيك مولكولي
پزشــكي دريافت كرد .وي در ســال  1360پس از فارغالتحصيل
شــدن ،بيدرنگ به ايران بازگشــت و بهعنوان استاد در دانشگاه
تهران به خدمت مشغول شد.
دكتر نوري دلويي در ســال  1360با آغاز انتشــار مجلة رشد
آموزش زيستشناسي به ســردبيري اين مجله منصوب شد و تا
ســال  1362اين مجله را منتشــر ميكرد .وي از چهرههاي طراز
اول و از پيشــگامان فناوري مهندس ژنتيك در ايران است .كتابي
به نام بيوتكنولوژي مولكولي ترجمه كــرده كه در دورة دوازدهم
كتاب سال جمهوري اسالمي ايران ،از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد

 éواعظ موسوي ،س ّيد محمدكاظم ( ،1338مشهد)

 éعضو تحريرية رشد آموزش تربيت بدني
ســيد محمدكاظم واعظ موســوي ،دانشآموخته كارشناسي
ّ
ارشــد تربيتبدني از دانشــگاه تهران و دكتراي روانشناســي،
بــا گرايش فيزيولوژي رواني حركات اختياري انســان ،دانشــگاه
ولونگونگ اســتراليا ( )1374است .او اســتاد تمام دانشگا ه جامع
امام حسين (ع) است .دكتر واعظ موسوي در شوراها و كميتههاي
متعدد تخصصي در دستگاهها و نهادهاي مختلف عضويت دارد و
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 éوحيد ،هرمز(1378ـ  ،1307تهران)

تاكنون بيش از  100مقاله در نشريات داخلي و خارجي و بيش از
 20عنوان كتاب در زمينه تربيتبدني روانشناسي ورزشي تأليف
و ترجمه كرده است .وي طي سالهاي  1379 - 88عضو تحريريه
رشد آموزش تربيتبدني بوده است.

 éمسئول فني مجالت پيك
هرمز وحيد را يكي از پيشگامان هنر كتابآرايي و مديريت در
توليد و نشر كتاب در ايران در دهههاي  40به بعد ميدانند .پدر او
محمد وحيد تنكابني ،از شخصيتهاي فرهنگي زمان خود بود كه
مدتي كوتاه رياست دبيرستان البرز را برعهده داشت .هرمز وحيد
دانشجوي رشتة نقاشي در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
بود اما اين دوره را به پايان نرساند و وارد صنعت چاپ شد .مدتي
در اداره فرهنگ و هنر مشغول شد و سپس به انتشارات فرانكلين
پيوست .تيزهوشــي و تسلطش بر چاپ ســبب شد كه همايون
صنعتيزاده ،مدير فرانكلين ،مسئوليت قسمت گرافيك انتشارات
را به او بسپارد ( .)1332وحيد در آن مؤسسه با كساني چون پرويز
كالنتــري ،محمدزمان زماني ،نورالديــن زرينكلك ،پرويندخت
صدر ،گيليارد عرفان ،ژانــت ميخاييلي ،غالمعلي مكتبي ،محمد
سلحشور و سيفاهلل يزداني همكار شد.
وحيد در اواخر دهه  1330از ســوي انتشارات فرانكلين براي
آشنايي بيشتر با صنعت چاپ و توليد كتاب درسي به امريكا اعزام
شــد .وي پس از بازگشت و گسترش قســمت گرافيك انتشارات
هنرمندان ديگري را نيز به فرانكلين جذب كرد ،بهطوريكه حدود
بيســتهنرمند زير نظر او مشغول بهكار شــدند .آتليه گرافيك
انتشــارات فرانكلين آن زمان ،يكــي از دو آتليه فعال و بزرگ در
زمينه توليدات گرافيك فرهنگي بود.
هرمز وحيد عالوه بر فرانكلين در راهاندازي يا نوســازي چند
مؤسســه انتشاراتي ديگر نظير چاپخانه افست ،سازمان كتابهاي
درســي ايران ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،انتشارات
آموزشوپرورش ،انتشارات مجلس ،انتشارات وزارت خارجه،كميته
ملي يونسكو و  ...همكاري فعال داشت.
مديريت توليد و مديريــت هنري براي بيش از  1500عنوان
كتاب در كارنامه حرفهاي وحيد ،ثبت شده است .از آن جمله است،
قرآن كريم (ترجمه مســعود انصاري) ،نهجالبالغه (ترجمه ســيد
جعفر شــهيدي) ،تاريخ هنر (ترجمه پرويز مرزبان) ،تاريخ تمدن
ويــل دورانت (مترجمان) ،مجموعه پنجاه عنواني ايرانشناســي،
صحيفه نور امام خميني (ره) ،فنوهنر عكاســي ،تاريخ عكاسي و
عكاسان پيشگام ،فرهنگنامه  16جلدي كودكان و ...با آغاز انتشار
مجالت پيك به مديريت ايرج جهانشــاهي در سال  ،1345هرمز
وحيد مسئوليت فني توليد اين مجالت را به عهده گرفت و توانست
آنها را با كيفيت بســيار خوب در اختيار معلمان و دانشآموزان

 éوافی ،جعفر ( ،1347تهران)
 éگرافيست مجالت رشد
جعفــر وافی دارای دیپلم رشــته تجربی و سرشــار از تجربة
حرفهای در توليد فني مجالت رشــد اســت .او از اردیبهشت ماه
 69تا شهریور ماه  70در اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران در
گروههای آموزشی فعالیت میکرد و در تولید اولین مجالت پیک
نوروزی که «پیک تالش» نامیده میشد همکاری داشت .در سال
 1370وارد دفتر انتشــارات کمکآموزشی و دستيار معاونت فني
مجالت شــد .او صفحهآرایی مجله رشــد آموزش معارف اسالمی
را تا  22شــماره بهعهده گرفت و همزمان با مجلة رشــد آموزش
زیستشناسی نیز همکاری داشت .وافی در تولید برخی کتابهای
انتشارات مدرســه همکاری داشته است .همچنین با صفحهآرایی
مجله و کتاب و پوستر ،بنر ،بروشور ،تراکت ،جشنوارههای مختلف
دفتر و نشستهای ساالنه را هم تجربه کرد .وافی حدود  5سال نیز
با مجله شیمی ،بهعنوان طراح گرافیک همکاری كرده و چندی هم
یوحرفهای بوده است.
مدیر داخلی رشد آموزش فن 
 éوثوقي ،حسين ( ،1321اصفهان)
 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبانهاي خارجه
حســين وثوقي در خردادماه  1339از دانشســراي مقدماتي
اصفهان فارغالتحصيل شــد و از دوم مهرماه  1339به اســتخدام
رسمي وزارت آموزشوپرورش درآمد .در سال  1344موفق به اخذ
درجة كارشناســي در رشــتة زبان و ادبيات انگليسي از «دانشگاه
اصفهان» شد و در همان سال خود را به عنوان دبير آموزشوپرورش
به بخش  10آموزشوپرورش تهران منتقل كرد .سپس كارشناسي
ارشد را از «دانشــگاه تهران» دريافت كرد و دكتراي زبانشناسي
عمومي را از دانشگاه تهران اخذ نمود .دكتر وثوقي از سال 1374
به عضويت هيئت تحريريه مجله رشــد آموزش زبان درآمد كه تا
امروز ادامه دارد .از او مقاالتي در اين مجله به چاپ رسيده است.
نيز← حقاني ،ميرعمادي
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قرار دهد.
نيز← جهانشاهي

كــه وي طراح و مجري آن بوده و رتبة اول كشــوري را در ميان
پژوهشهاي ملي در سالهاي  1383و  1384كسب كرده است.

 éوحيديان كاميار ،تقي ( ،1313-1396مشهد)

 éوزيري ،فردوس ( 1358ـ  ،1308بافت)

 éعضو هيئت تحريريه رشد آموزش زبان و ادب فارسي
تقي وحيديان كاميار دانشآموخته رشته زبان و ادبيات فارسي
از دانشــگاه فردوسي و داراي دكتراي زبانشناسي عمومي بود .او
سالهاي متمادي ،نخست در دانشگاه شهيد چمران اهواز و سپس
در دانشگاه فردوسي مشــهد به تدريس و تحقيق اشتغال داشت.
وحيديان كاميار در اهواز ســردبيري دو مجله ،يكي«پژوهشنامه
دانشكده ادبيات و علومانساني و ديگر «مجله ديني و ادبي دانشگاه
شــهيد چمران» را برعهده داشت .در دانشــگاه مشهد نيز مدتي
سردبير مجله دانشكده ادبيات بود.
همكاري وحيديان كاميار با مجله رشــد ادب فارسي از دهه
 70شروع شد .آن مرحوم ضمناًبا دفتر برنامهريزي و تأليف كتب
ادبي در نوشتن كتابهاي «زبانفارسي» براي رشته علوم انساني
همكاري داشت .از وي بيش از  70مقاله در نشريات مختلف چاپ
شده است.

 éسردبير پيك كودك
فــردوس وزيري در بافت كرمان به دنيــا آمد .دوران كودكي
را در اين شــهر ســپري كرد .در هجده سالگي پس از پايان دورة
دانشسراي مقدماتي شبانه ،آموزگار شد و سالها در دبستانهاي
ل  1342تا
اهواز و تهران ســرگرم آموزش به كودكان بود .او از سا 
 1344در كنار كار آموزگاري ،كتابفروشهاي ســخن و ايران در
تهران را به شــيوهاي نو اداره ميكرد .در ســال  1344به شوراي
نويســندگان مجلههاي پيك در مركز انتشــارات آموزشي وزارت
آموزشوپرورش (مركز تهيه خواندنيهاي نوسوادان) پيوست و در
سال  1348سردبير پيك كودك شد .او عضو شوراي نويسندگان
پيــك نوآموز و پيــك دانشآموز نيز بود .وزيــري از همان زمان
همكاري با پيك به نام خود ،با نام مســتعار مينو دســتور ،براي
كودكان و نوجوانان قصه و داستان مينوشت يا بازنويسي ميكرد
و شــعر ميسرود به او «بانوي هزار قصه» لقب دادهاند «كره اسب
سياه» از نخستين قصههايش براي كودكان بود كه همراه با چند
قصه ديگر در ســال  1345با همين عنوان از سوي كتابخانه ابن
سينا منتشر شد .فردوس وزيري در  50سالگي در تهران درگذشت.
نيز← جهانشاهي

 éوزيرنيا ،سيما (همدان)
 éنويسنده مجالت رشد
ســيما وزيرنيا دورة ابتدايــي را در همدان بــه پايان برده و
تحصيالت متوسطه را در رشتة طبيعي در سنندج گذرانده است و
تحصيالت خود را دو رشتة روانشناسي و زبان و ادبيات فارسي تا
مقطع كارشناسي ارشد ادامه داده است.
خانم وزيرنيا ســابقة ســي سال كار آموزشــي در زمينههاي
مشــاوره و راهنمايي تعليماتي ،تدريــس در مراكز تربيت معلم و
تدريس در مراكز آموزش عالي دارد و از مؤلفان كتابهاي درسي
فارســي بــراي دورة راهنمايي ( )1373-7در ســازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشــي ،است .ايشــان چندي عهدهدار تدريس
دورههاي آموزش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي ارمنستان
بوده و در همايشهاي علمــي داخلي و خارجي نيز مقاالتي ارائه
داده است.
نامبــرده  18مجلد كتاب و بيــش از  40مقاله در زمينههاي
گوناگون تأليف و ترجمه كرده است.
از كارهاي مهم او طرح پژوهشــي «زبان فارسي معيار» است

 éوکیل ،مسعود ( ،1334قم)
 éعضو هیئت تحریرية رشــد آموزش قــرآن و معارف
اسالمي
مسعود وکیل دارای فوقلیسانس جامعهشناسی از دانشگاه آزاد
اســامی است و تحصیالت حوزوی را نیز تا مرحلة سطح به پایان
رسانده اســت .آموزش قرآن (کارگروهی) ،آموزش مفاهیم قرآن
(ج ،)9آموزش مفاهیم قرآن (ج ،)10از جمله آثار اوست و مقاالتی
از او نیز در رشــد آموزش قرآن چاپ شده است .مسعود وکیل از
 1359تا  1362در آموزشوپرورش کارشــناس امور تربیتی و از
 1371تا  1374در اداره کل بنیاد شهید استان تهران بود .سپس
به ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی منتقل و کارشناس
کتابهای درســی شد .وی در این سالها با مجالت رشد آموزش
قرآن و رشد آموزش معارف اسالمی همکاری داشته است.
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وی از ســال  78به عضویت فرهنگستان هنر درآمد و از سال 84
عضو هیئت علمی فرهنگستان شد .تأسیس «مؤسسه کمال هنر»
نیز از دیگر خدمات اوســت .با تأسیس مجله رشد آموزش هنر در
دفتر انتشارات کمک آموزشي در سال  1381دکتر هراتی بهعنوان
سردبیر این مجله منصوب شد و نخستین شمارههای این مجموعه
را (شمارههای4ـ )1انتشــار داد .در فعالیتهای او حداقل  24اثر
(مستقل یا مشترک) درج شده است.
نيز ← محقق ،شريفزاده ،تيموري

 éهادی ،روحاهلل ( ،1340سورمق فارس)
 éسردبیر رشد آموزش زبان و ادب فارسی
روحاهلل هادی نخست در دانشسرای مقدماتی شهرستان آباده
درس خواند و معلم شد .سپس در رشته زبان و ادبیاتفارسی در
دانشگاه اصفهان ادامة تحصیل داد و سرانجام مدرك دكتري خود
را از دانشگاه تهران دريافت كرد و مربی گروه زبان و ادبیاتفارسی
دانشكده زبان و ادبيات فارسي اين دانشگاه شد ( .)1371پیش از
این ،دكتر هادي در سال  1367به دفتر برنامهریزی و تألیف کتب
ت فارسی بود .این
درســی راه یافته و کارشناس گروه زبان و ادبیا 
امر سبب شد با مجله رشد آموزش ادبفارسی نیز آشنا شود و در
انتشــار آن سهیم گردد .او خود در سال  1368به سردبیري رشد
آموزش ادب منصوب شــد .هادی از شماره  69تا  74مجله رشد
ادب فارســی سردبیر بود و کوشــید با نوآوری و همهجانبهنگری
مطالبی ســودمند برای دبیران زبان و ادبیاتفارسی فراهم کند.
هادی اکنون دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
است.
از کتابهای وی در حوزه کتابهای درسی در آموزشوپرورش
کتاب «آرایههای ادبی» اســت که از سال  1373تاکنون در رشته
ادبیات و علوم انسانی تدریس میشود.
نیز← صابری ،سنگری

 éهمتی ،محبتاهلل ( ،1341اردبیل)
 éمعاون مجالت رشد
محبتاهلل همتی در روســتای میرزارحیملو از بخش ویلکیچ،
یکی از بخشهای تابع شهرســتان نمین در استان اردبیل بهدنیا
آمد .تا دو سالگی در روستا بود تا اینکه خانوادة وی در سال 1343
به تهران مهاجرت کردند و ســاکن محله جوادیه شدند .وی دورة
ابتدایی و راهنمایی را در مدرسههای بهنام ،ابنیمین ،قاآنی و روز
دانش ســپری کرد و دوره دبیرســتان را مدرسه شاه عباس و سه
سال پایانی را در مدرسه سهند (گروه فرهنگی فضیلت) در رشته
علوم انسانی بهپایان رســانید .همتی از سالهای قبل از دبستان
به واســطه دوســتی با یک خانواده فرهنگی با کتاب آشنا شد و
این آشنایی او را به فضای تعلی موتربیت و مطالعه و کتاب کشاند.
وی پس از اتمام سربازی در ســال  1363وارد مرکز تربیتمعلم
شهید دستغیب شد و در رشته آموزش ابتدایی فوقدیپلم گرفت و
بعدها در همین رشــته ادامه تحصیل داد .از وی آثاری در مجالت
و نشــریات و نیز در چندین کتاب منتشــر شــده است .دبیری
جشنوارههاي کتابهای آموزشی رشد و جشنوارههاي تصویرگری
کتابهای درســی و داوری آنها از جمله فعالیتهای وی است.
همتی نخستین سردبیر مجله رشد آموزش ابتدایی ( )1374و در
حقیقت مؤسس این مجله است .او همچنین مشارکت محوری در
راهاندازی نشریات رشد روشــن (برای نابینایان) را نیز در کارنامه
خود دارد.
نيز ← مجدفر ،نديري ،متولي

 éهراتی ،محمدمهدی ( ،1321قوچان)
 éسردبیر رشد آموزش هنر
مهدی هراتی ،فرزند اســتاد محمد هراتی ،هنرمند قوچانی،
دانشآموخته رشــته هنر از انســتیتو هنر تهران ( )1350است و
تا ســال  ،64در مدارس قوچان و ســپس در دانشسراها و مراکز
تربیت معلم و جهاد دانشــگاهی مشهد به تدریس اشتغال داشت.
از ســال  64به دعوت رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی به تهران دعوت و به این سازمان منتقل و مسئول گروه
هنر دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درســی شد .دستاورد او
در این دوره ،تجدید تألیف کتابهای هنر برای دبستان و نیز دورة
راهنمایی تحصیلی ،همراه با کتاب معلم ،بود که نزدیک به دو دهه
در مدارس تدریس میشد .مهدی هراتی ،هنرمندی تواناست که
به خاطر مجموعه فعالیتهای خود از سوی وزارت ارشاد اسالمی
به دریافت مدرک دکترای افتخاری در رشته هنر نایل شده است.

 éیاحقی ،محمدجعفر ( ،1326فردوس)
 éنویسنده رشد آموزش زبان و ادب فارسي
محمدجعفر یاحقی در ســال  1326در فردوس از شهرهای
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جنوبی خراسان زاده شد .در ســال  1345به مشهد رفت و سال
آخر دبیرستان را با معدل عالی در مشهد گذراند و در رشته ادبی
آن زمان شاگرد اول شد و در پی آن نیز در سال  1346در کنکور
دانشــگاه مشهد با رتبه اول پذیرفته شد و در رشته زبان و ادبیات
فارســی به تحصیل ادامه داد .او در دوران تحصیل در دانشــگاه
مشهد از محضر اســتادان بنام آن دانشگاه ،چون دکتر احمدعلی
رجایی ،دکتر غالمحســین یوسفی و دکتر شــریعتی بهرهها برد.
یاحقی مطالعات قرآنی نيز داشــت و نخستین مقالهاش با عنوان
«فرهنگســتان قرآنی» در ســال  1349در آستان قدس بهچاپ
رسید .یاحقی همزمان با تدریس در دانشگاه مشهد تحصیل خود
را در دورة دکتری زبان و ادبیاتفارســی در تهران ادامه داد و در
ســال  1359از رســاله دکتری خود با عنوان «فرهنگ اساطیر و
ت فارسی» دفاع کرد .وی اكنون استاد دانشکده
اشــارات در ادبیا 

اعزام شد و در بازگشت در دفتر انتشارات کمکآموزشی به خدمت
پرداخت .یغما در ســال  1364مجله رشد تکنولوژی آموزشی را
بنیاد گذاشــت که تا امروز ( )1397به سردبيري خودش منتشر
شــده است .وی بهجز تألیف تعداد  15جلد کتاب کمکآموزشی،
بیش از  130مقاله نیز نوشته که بیشترین آنها در مجالت رشد
چاپ شده است .از کتابهای اوست :روشها و فنون تدریس (برای
تربیت معلم) ،فن تلخیص کتاب ،تجربههای ساده علمی ،دم شیر
کجاست؟ قانون سکوت ،طراحی آموزشی.
 éیغمایی ،اقبال (1376ـ  ،1295خور)
 éنویسنده مجالت پيک
یغمایی از سادات آلداود و از نوادگان دختری یغمای جندقی،
شــاعر عصر قاجار ،بود و در خور متولد شــد .وی برادر کوچک
حبیب یغمایی بــود .اقبال پس از گذرانــدن تحصیالت ابتدایی
در خــور همراه با بــرادرش به تهران آمد و با ســکونت در یکی
از حجرههای مدرســة دارالشــفاء به تحصیل ادامه داد .سپس به
دانشسرای مقدماتی رفت و در سال  1315آموزگار شد .وی مدت
ده سال در شــاهرود و پس از آن در تهران به خدمت ادامه داد و
ســرانجام به اداره کل نگارش وزارت فرهنگ انتقال یافت .اقبال از
همــان جوانی به کار مطبوعاتی عالقه داشــت و در مجالت مهر،
ارمغان ،یغما و آموزشوپرورش مطلب مینوشت .خودش نیز برای
اولین بار «مجله دانشآموز» را برای دانشآموزان مدارس منتشر
کرد که البته مدت زیادی دوام نیافت .وی از سال  1330مدیریت
مجله آموزشوپرورش را بهعهده گرفت .سالهایی که وی در این
مســئولیت بود مجله خوبی را برای معلمان منتشــر میکرد .نثر
اقبال یغمایی از نثرهای سالم ،زیبا و تأثیرگذار در میان نویسندگان
معاصر است .وی آثار بسیاری از خود بهجا گذاشت که از آن جمله
 30جلد کتاب و بیش از  200مقاله و تکنگاری اســت .به یاد آن
شادروان مجموعه مقاالت مفیدی با عنوان «اقبالنامه» به کوشش
سیدعلی آلداود منتشر شده است.
نيز ← آيتي

زبان و ادبیاتفارسی دانشگاه فردوسي است .یاحقی از سال 1363
دو طــرح عظیم «فرهنگنامه قرآنی» و «تصحیح تفســیر روض
الجنان» (با محمدمهدی ناصح) معروف به تفسير شيخ ابوالفتوح
رازي را در  20جلد در بنیاد پژوهشهای اســامی آستان قدس
آغاز کرد که تا ســال  1376آن را به پایان رساند .دکتر یاحقی با
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز همکاریهایی داشته و
از جمله تاریخ ادبیات ایران (کتاب درسی دبیرستانها  4جلد) را
برای ســالهای 72ـ  1369تألیف کرده است .دکتر یاحقی عالوه
بر تألیف چندین کتاب درســی آثار ماندگاری در زمینه ادبیات و
معارف اسالمی انتشــار داده است .از وي مقالههايي در رشد ادب
فارسي چاپ شده است.
 éیغما ،عادل ( ،1315ارومیه)

 éسردبیر رشد تکنولوژی آموزشی
عادل یغما دانشآموختة دانشسرای مقدماتی است و به مدت
 5ســال در روستاهای ارومیه آموزگاری کرده است .یغما در سال
 1340در رشته حقوق دانشــگاه تهران پذیرفته شد و با دریافت
مدرک کارشناسی این رشته به دبیری دبیرستانهای تهران مشغول
گردید .در ســال  1353به انگلستان رفت و با دریافت مدرک در
رشــته تکنولوژی آموزشی به ایران بازگشت و در سازمان پژوهش
و نوسازی آموزشــی ،که اکنون ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی نام دارد ،در سمت کارشناس سمعی و بصری به خدمت
خود ادامه داد .وی در ســال  1357نیز به مدت دو سال به آمریکا

 éيغمائيان ،ناهيد ()1363
 éمدير داخلي رشد آموزش هنر
ناهيد يغمائيان دانشآموختة رشتة روانشناسي باليني است و

83

کتاب ســال بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفــاع مقدس و کانون
پرورشــی فکری کودکانو نوجوانان بوده است .نیز آثارش سه بار
در جشــنوارههای مطبوعات کودکانو نوجوانان و معلمان مؤلف،
برگزیده شده است .او حدود  10عنوان کتاب در زمینه مشاهیر و
بیش از  100مقاله و داســتان و طنز در مطبوعات مختلف منتشر
کرده است.

دورة كارشناســي ارشد خود را در رشته سنجش و اندازهگيري در
دانشگاه عالمه طباطبائي گذرانده است .او سوابق ممتدي در زمينة
تحصيلي خود دارد و از جمله با سازمان بهزيستي كرج ب ه مدت دو
سال همكاري كرده است.
خانــم يغمائيــان از ســال  1390به همكاري بــا فصلنامه
نوآوريهاي آموزشــي ،در سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
پرداخت و مديريت داخلي اين نشريه را بر عهده گرفت .همچنين
از سال  1393مديريت داخلي مجله رشدآموزش هنر را عهدهدار
شــد .او در طرحهاي پژوهشــي مجالت رشد نيز همكاري داشته
است.

 éیوسفی ،فریبا ( ،1349تهران)
 éنويسنده رشد جوان
فریبا یوسفی دارای کارشناسیارشــد زبان و ادبیاتفارسی
اســت .تاکنون دو مجموعه شعر منتشــر کرده که یکی از آنها
(حاال تــو) برگزیده چهارمین دوره جایــزه ادبی پروین اعتصامی
شــده اســت .او عالوه بر فعالیــت در زمینه شــعر و نثر ،تجربه
ویراستاری و خوشنویســی و گویندگی رادیو نیز دارد .او تاکنون
چندین بار میهمان برنامههای فرهنگی ادبی امارات ،لبنان ،سوریه،
تاجیکســتان و افغانستان بوده اســت .فریبا یوسفی با مجله رشد
جوان در صفحه شعر همکاری دارد.

 éیوزباشی ،حسین ( ،1367تهران)
 éتصويرگر مجالت رشد
حسین یوزباشی داراي مدرك کارشناسیارشد تصویرسازی
است .مسئولیت دبیرخانه نگارخانه چلیپا (90ـ  ،)88دبیر اجرایی
اولین نمایشگاه پوســتر عاشورا ( ،)1385دبیری سرویس کارتون
و کمیک اســتریپ نشــریه گزاره (91ـ )1390و چندین پســت
اجرایی را در ســابقهکاری خود دارد .همچنین تاكنون از چندين
جشنواره مرتبط با حرفهاش ،لوح تقدیر دريافت كرده است .او در
نمایشگاههای زیادی آثارش را به نمایش گذاشته است .یوزباشی از
سال  94صفحهآرايي مجله رشد برهان رياضي دوره اول متوسطه
را بر عهده گرفت.
 éيوسفزاده ،حبیب ( ،1344مشكيندشت)
 éسردبیر رشد معلم و نوجوان
حبیب یوســفزاده دانشآموخته و کارشناســیارشد رشتة
مترجمی زبان انگلیسی است .وی فعالیت فرهنگی خود را با نشریه
کیهانبچهها ،بهعنوان نویســنده و خبرنگار آغــاز کرد و بهمدت
دوازده ســال ( 1372تا  )1384شاغل در این کار بود و همزمان
با دفتر انتشارات کمکآموزشــی همکاری داشت .از سال 1376
بهعنوان مدیر داخلی ،نویســنده و مترجم با رشد معلم همکاری
داشت ،سپس سردبیر رشد نوجوان شد (91ـ  )1388و یک سال
نیز ســردبیر رشــد معلم بود ( )1392و پس از آن بهعنوان ناظر
محتوایی مجالت رشــد بهکار خود ادامه داد .یوسفزاده داور چند
جشــنواره ،از جمله جشنواره کتاب ســال شهید حبیب غنیپور،
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