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فرهنگنامه 
پديدآورندگان مجالت رشد

ويراست نخست: 1397

به نام خدا
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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 گونه ای که یاد و خاطره آن، 
همواره در گوشة ذهن شان جای دارد. برای راه اندازی و 
تعالی این مجموعه، همت های بزرگ، انگیزه های 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 وقفه ای کوتاه، نشریات رشد 
ظهور یافت؛ به همــت امثال محسنچینیفروشان، 
مصطفیرحماندوست و بعدها دکتر غالمعلي حداد

عادل و سیدمحسنگلدانساز و دیگران.
در میان کشــورهای همجوار، به جز ایران، کشوری 
دیگر را ســراغ نداریم که دهه های متوالی )70 ســال( 
انتشــار چنین مجموعه هایی را در کارنامه داشته باشد 
و توســط آن ها به گســترش کتابخوانی، توسعه سواد 
عمومی، تربیت  نویسنده و ارتقای فرهنگ عمومی یاری 
رســانده باشــد. چنان که پیش از انقالب جایزه جهانی 
»گســترش فرهنگی« تنها به نماینده ای از ایران )ایرج 
جهانشاهی( تعلق گرفت و پس از انقالب، این نویسندگان 
و گرافیست های رشد بودند که در جشنواره های جهانی 
درخشــیدند و به بزرگان عرصه ادب و فرهنگ تبدیل 

شدند.
داستان چگونگی شکل گیری نشریات پیک و رشد، 
داستانی اســت دل انگیز و خواندنی که بخشی از تاریخ 
فرهنگ این مرز و بوم اســت و گوشــه ای از آن در »از 
طلوع پیک تا فروغ رشــد«1 انعکاس 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 داشــته اند، تدوین نشده بود. پیک و رشد؛ هم 

توانستند بزرگانی را در عرصه نویسندگی، تصویرگری و 
ژورنالیسم به خود جذب کنند و از نعمت همکاری آن ها 
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 پخته تر 
گشــتند و کمال یافتند. نیز در کنار آنان کم نبوده اند 
کارمندان ساده، نویسندگان متوسط و معلمان دلسوزی 
که با این نشــریات کار کرده اند، زحمت کشیدند و در 

تولید و انتشار آن ها سهمی داشته اند.
ثبت و ضبط یاد و نام این فرهیختگان، هم پاسخی 
اســت به خواست و کنجکاوی آن دسته از اهل فرهنگ 
که به این موضوع عالقه مندند، و هم دستمایه ای است 
ارزشــمند برای آیندگان که بدین وسیله با گوشه ای از 

تاریخ فرهنگ معاصر آشنا شوند.

روشکار
برای تهیة ایــن مجموعه، ابتدا فهرســتی اولیه از 
نام های کســانی که باید تاریخچــه زندگی آن ها تهیه 
می شد، فراهم گشــت. سپس چهارچوبی برای انعکاس 
اطالعات موردنظر فراهم شد؛ نظیر نام و نام خانوادگی، 
ســال و محل تولد، تحصیــالت، فعالیت های علمی و 

اداری و نحوه آشنایی و همکاری با رشد یا پیک.
برای دســت یابی به این اطالعات، راه های مختلفی 
پیش رو داشتیم. نخست، موضوع از طریق نامه ای اداری، 
به اطالع سردبیران و مدیران داخلی رسانده شد. سپس 
با تماس با آن دســته از نویسندگان و دست اندرکاران 
که در قید حیات هســتند و طرح موضوع، خواســتار 
مطالب موردنظر شــدیم. جست وجو در فضای مجازی، 
و یــا البــه الی کتاب ها و نشــریات، از دیگــر راه های 
گردآوری اطالعات بود. در این راه مشــکالت عدیده ای 
بر ســر راه بود؛ عده ای در فرصت مقتضی به درخواست 
ما پاســخ گفته و همکاری الزم را از خود نشان دادند، 
اما برخی علیرغم پیگیری و یادآوری، کم لطفی کردند. 
به عالوه مطالب گردآوری شده از هر دست، به بازنگری 
و بازنویسی نیاز داشت؛ برخی به زبان متکلم وحده بود 
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و برخی سوم شــخص، برخی در حجمی بالغ بر 20 یا 
30 صفحه 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 پیش رو، حاصل بازنگری و بازنویســی مکرر 

است و چه بسا با کاستی هایی همراه باشد. 
تغییــر مناصب و موقعیت عــده ای از همکاران دور 
و نزدیک نشــریات، خود معضل دیگــری بود. مثاًل 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 شــرح حال خود نوشته بود که 10 مقاله چاپی دارد، 
اکنون با رجوع، یادآوری می کرد 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 می دانیم:
در این مجموعه، هم نام بزرگانی چون احمدآرام، 
پرویزشهریاری، عبدالمحمدآیتی دیده می شود 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 کتاب ها و مقاالت ارزشمند و ماندگار است و دیگری 
چهره ای عادی که قابل قیاس با ایشان نیست. از طرفی 
هر دو دســته با پیک و رشــد همکاری داشــته اند؛ نه 
می شد شرح حال دسته نخست را در حجم باال و خارج 
از چهارچوب تعریف شده ارائه دهیم و نه می شد از درج 

یاد و نام دسته نخست صرف نظر کنیم.
پیشــنهاد طرح تهیه این مجموعه را جعفرربانی 
ارائه داد و تا مدتی خود، عهده دار انجام آن شــد، اما به 
دلیل مشغله های فراوان، ناچار به خواست خود ایشان، 
ارائه کار به مســعود جوادیان سپرده شد و با دستیاری 
اشرفالساداتکالکی، کار به سرانجام رسید. بی شک 
این مجموعه کاستی هایی دارد که بخشی با یاری اهل 
فضل قابل رفع، و بخشــی به علت رحلت فرهیختگان 
ماضــی و عدم هیــچ نوع نوشــته مربوط به ایشــان، 

غیرقابل رفع است.
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é آرام،احمد)1377ـ1283،دفترانتشاراتوتكنولوژي

آموزشي،تهران(

é نویسندةماهنامةپیكآموزشوپرورش
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. سال ها 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 سال های نخست خدمت در 
فرهنگ، به تألیف کتاب  های درســی در رشته های علوم پایه برای 
دانش آموزان روی آورد که بیشــتر آن ها را با ترجمه از روی منابع 
خارجی تهیه می کرد. وی مترجمی برجســته بود و از ســه زبان 
فرانسه، انگلیسی، عربی ترجمه می کرد و از این طریق ده ها کتاب 
مفید و ارزنده را به منابع زبان فارســی افزود. احمد آرام با مجالت 
پیک همکاری پیوســته ای داشت. از مشاوران مجلة پیک معلم و 
خانواده در نیمة دوم دهة چهل بود و خود نیز مقاالت سودمندی 
در مجالت پیک می نوشــت یا ترجمه می کرد که از جمله باید به 
مجموعه مقاالت او به نام »آموزش وپرورش زنده« )ترجمه( اشاره 

کرد که بعدها به صورت کتابی مستقل نیز چاپ شد.

é آرامون،زهرا)1356،تهران(

é مدیرداخلیرشدتكنولوژیآموزشی
آرامون تحصیالت کارشناسی خود را در رشتة مدیریت بیمه در 
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب و تحصیالت کارشناسی 
ارشد را در رشتة علوم ارتباطات اجتماعی در واحد تهران مرکز به 
پایان برده است. وی از ســال 1388 به عنوان مدیر داخلی مجله 
رشــد تکنولوژی آموزشی، به سردبیری دکتر عادل یغما، منصوب 
شــد و همزمان در ســال 1389 نیز مدیریت داخلی مجلة رشد 

آموزش هنر را پذیرفت.
نیز ← یغما )ناهید(، نصیرنیا

é آریایینژاد،امیر)1346،زابل(

é نویسندةرشدآموزشتاریخ
امیر آریایی نژاد دانش آموخته رشته تاریخ از مرکز تربیت معلم 
زاهدان اســت )1370( وی در مهرماه 1382 جهت ادامة تحصیل 

وارد دانشــگاه سیستان و بلوچســتان شــد. در ایام دانشجویی دو 
مقالــه به نام های: »مصدق در آیینه تاریخ« و »خواجة مقتدر« در 
مجالت آن دانشــگاه به چاپ رساند. همکاری در انتشار فصلنامه 
روزگار، و عضویت در گروه های آموزشی تاریخ از فعالیت های  کهن 

علمی و اجرایی اوست.
از آریایی نژاد مقاله هایی در مجله های »رشــد آموزش تاریخ«، 

»تاریخ پژوهی«، »کهن روزگار« و »نگرش« منتشر شده است.

é آزاد،ابراهیم)1335،نیشابور(

é سردبیررشدآموزشفنیوحرفهایوکاردانش

آزاد دارای دیپلم تخصصی مدیریت تغییر از دانشگاه سیدنی، 
فوق لیسانس علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه 

آزاد اسالمی و لیسانس مهندسی برق از دانشگاه مازندران است.
مهنــدس آزاد از ســال 1358 تا 1366 به عنــوان هنرآموز 
هنرســتان فعالیت کرده و از سال 1366 تا 1371 وظیفة نظارت، 
ارزشــیابی و اجرای آموزش های فنی وحرفه ای را برعهده داشــته 
اســت. وی تاکنون اجرای شش پژوهش علمی را در سوابق علمی 
خود ثبت کرده است که از آن جمله می توان به »ارزشیابی محتوای 
کتاب های درسی فنی وحرفه ای« و »بررسی تأثیر اجرای درس های 
کتاب خانه ای« اشــاره کرد. نگارش هفت مقاله و حضور در دوازده 
کارگاه آموزشی، بخش دیگری از فعالیت های علمی مهندس آزاد 

محسوب می شوند.
او از سال 83 تا 87 سردبیر مجله رشد آموزش فنی وحرفه ای بود.

éآزاد،سمانه)1360،تهران(

é گزارشگرمجالترشد

سمانه آزاد داراي مدرک کارشناســي روزنامه نگاري است. او 
از ســال 1388 همکاري خود را با مجالت رشــد در زمینة تهیه 
گزارش و گفت وگو آغاز کرد. وی با کانون  پرورش فکري کودکان 

و نوجوانان و نیز خبرگزاري ایبنا همکاري دارد.

é آزمون،جواد)1344،قم(

é مدیرداخلیرشدآموزشتربیتبدنی
جواد آزمون دارای فوق لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه تهران و 
دکترای مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی از دانشگاه تربیت معلم 
اســت. وی مدرس دانشــکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 
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شهید رجایی است.
دکتر آزمون از ســال )73( به عضویت هیئت تحریریة رشــد 
تربیت بدنی درآمد و طی ســال های 73 تا 88 نیز مدیریت داخلی 

مجله را عهده دار بود.

éآقاپورمقدم،سّیدرضا)1312،بندرانزلی(

é سردبیررشدآموزششیمی

آقاپورمقدم، دانش آموخته رشــته شــیمی در دانشکده علوم 
دانشــگاه تهران است. نخست در رضوان شــهر از توابع گیالن به 
تدریس در مدارس پرداخت و چون اهل تحقیق و اهل قلم بود در 
ســال های 1347 و 1351، دوبار از سوی وزارت آموزش وپرورش 
به عنوان 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 به عهده داشــت. او در تهران با شــادروان دکتر پرویز 
ناتل خانلــری نیز همکاری می کرد و زیــر نظر او در بنیاد فرهنگ 
ایران به واژه گزینی بــرای واژگان علمی خارجی می پرداخت. در 
ســال 61 به دفتر برنامه ریزی 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 63 تا 
75 بود که خودش نیز مقاالتی در آن می نوشت. کارنامة تألیفات 
آقاپورمقدم پر برگ و بار اســت. به جز تألیف چند کتاب درســی 
شــیمی برای دورة دبیرســتان،  ده ها کتاب  را نیز تألیف کرده که 
موارد ذیل ازجمله آن هاست: فرهنگ مصور شیمی، فرهنگ مصور 
علوم شــیمی، تعادل در شیمی، شــیمی دریا، شیمی آلومینیوم، 
دایرئالمعارف شیمی دانان جهان، پیوند شیمیایی، ساختار ملکولی.

نیز ← ارشدی

é آیتی،عبدالمحمد)1392ـ1305،بروجرد(

é سردبیرماهنامهپیكآموزشوپرورش

عبدالمحمــد آیتی در خانواده ای مذهبی و متدین در بروجرد 
به دنیا آمد در نوجوانی برای تحصیل در حوزه به قم رفت ولی در این 
شهر چندان نپایید و با پذیرفته شدن در دانشکدة معقول و منقول 
تهران وارد تحصیالت دانشــگاهی شد و از استادان برجسته زمان 
بهره ها برد )1324(. در تهران همچنین با شــاعران و نویسندگان 
و فضاهای نوین شــعر و ادب آشنا شد و آن ها را تجربه کرد. آیتی 

حدود 30 سال در شهر های بابل، بروجرد، اراک، خرم آباد و سمنان 
تدریس کرد. در ســمنان که بود از سوی ایرج جهانشاهی به دفتر 
انتشارات آموزشی دعوت شد تا سردبیری ماهنامه آموزش وپرورش 
را به عهده بگیرد. پذیرفت و به تهران منتقل شد و توانست مجله ای 
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 ده ها کتاب معتبر، 
از جملــه تاریــخ ابن خلدون )العبر( را در ده مجلــد و نیز قرآن و 
نهج البالغه و صحیفه ســجادیه را ترجمه کرد. وی عضو پیوسته 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.
نیز ← جهانشاهی

é ابراهیمزاده،سیدمرتضی)1357،سوادکوهمازندران(

é نویسندهرشدآموزشزیستشناسی
ســیدمرتضی ابراهیم زاده بعــد از گذراندن دوره متوســطه 
در زادگاه خود، در ســال 1380 در مقطع کارشناســی در رشته 
شیالت از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با کسب رتبه 
اول دانش آموختگی فارغ التحصیل شــد و در سال 1382 مدرک 

کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود.
وی عــالوه بر چاپ مقاالت علمی در مجالت مختلف از جمله 
رشد آموزش زیست شناسی، کتاب های درسی دانشگاهی متعددی 

نیز تألیف کرده است.
نیز ←    

é ابراهیمزاده،ناهید)1343،تهران(

é مدیرداخلیرشدمشاورمدرسه
ناهید ابراهیم زاده فارغ التحصیل کارشناســی رشــتة مشاوره 
است و سابقة همکاری با گروه های آموزشی و دفتر مشاورة وزارت 
آموزش وپــرروش و ... را در کارنامه خویش دارد. خانم ابراهیم زاده 
در تألیف چند کتاب در زمینه مشاوره مشارکت داشته است. او از 
ســال 1395 مدیر داخلی رشد مشاور مدرسه شد و در این مجله 

مقاالتی نیز دارد. 
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é ابراهیمی،جعفر)1330،نمین(

é نویسندهمجالتدانشآموزيرشد
جعفــر ابراهیمی، معروف به شــاهد، در روســتایی از توابع 
شهرستان نمین استان اردبیل به دنیا آمد. تا 10 سالگی 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 13 سالگی به تقلید از پروین 

اعتصامی سرود.
ابراهیمی در ســال 1360 به اســتخدام کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در آمد و مســئولیت شورای شعر کودکان را 
تا زمان بازنشســتگی به عهده گرفت. سردبیری »مجله آیش« که 
در آن آثار ادبی و هنری کودکان و نوجوانان 7 تا 17 ساله منتشر 
می شــد نیز از مســئولیت های او در کانون بود. ابراهیمی تاکنون 
حدود 120 جلد 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 دانش آموزی به چاپ 

رسیده است.
نیز ← رحماندوست، شعبان نژاد، قاسم نیا، کشاورز )ناصر(

é احمدسلطانی،منیره)1331،تهران(

é نویسندهرشدآموزشزبانوادبفارسی
خانم احمدســلطانی دانش آموخته رشته زبان و ادب فارسی 
از دانش ســرای عالی و دارای مدرک دکتری این رشته از دانشگاه 
آزاد اســالمی است. وی در ســال 1347 با عبدالحسینفرزاد 
ـ مترجم و اســتاد دانشــگاه ـ ازدواج کرد و به اتفاق یکدیگر در 

آموزش وپرورش 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 زبان شناســی و معناشناسی و نیز 

ترجمه فرهنگ فولکلور جهان )در 2 مجلد( از تألیفات اوست.
نیز ← فرزاد، هادی

é احمدی،احمد)شهرری،1347(

é مدیرداخلیرشدآموزشفیزیك
احمد احمدی دانش آموخته رشته فیزیک و کارشناس مسئول 

گروه فیزیک دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی است. او در 
تألیف کتاب های فیزیک دوره دبیرستان مدیریت و همکاری داشته 
است. احمدی از سال 1376 به عضویت هیئت تحریریه و مدیریت 

داخلی مجله رشد آموزش فیزیک منصوب شد.
نیز ← رهبر، معتمدی

é احمدیبیرجندی،احمد)1377ـ1301،بیرجند(

é نویسندهرشدآموزشزبانوادبفارسي
پدرش از روحانیون برجسته بیرجند بود، هرچند با تحصیالت 
جدید و مدارس جدید میانه ای نداشــت. احمدی اما با اشــتیاق 
بسیار در زادگاه خود درس خواند و در همه سال های تحصیل رتبه 
اول می شــد. پس از دورة اول دبیرســتان به دانشسرای مقدماتی 
رفت و معلم شــد )1324(. پس از آن، در ضمن معلمی، در رشته 
زبان های خارجی دانشگاه تهران پذیرفته شد و مدرک کارشناسی 
زبان فرانســه گرفت )1328( . آشنایی او با استادانی چون پرویز 
خانلری، یحیی مهدوی، مهدی الهی قمشه ای، بدیع الزمان فروزان فر 
و... عالقه او به ادبیات فارســی را تشدید کرد به طوری 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 کتاب هایــی نیــز نوشــت. مقاالتش بیشــتر در 
مجله های راهنمای کتاب، سخن، یغما، هیرمند )مشهد( ماهنامه 
آموزش وپرورش، مجله دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه 

تهران و نشریه دانشکده الهیات مشهد چاپ می شد.
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.

é احمدی،روحاهلل)1368،تهران(

é عضوهیئتتحریریةرشدنوجوانوجوان

روح اهلل احمدي دانش آموختة رشتة مهندسي فناوري اطالعات 
اســت و با شبکه هاي مختلف رادیوهای داخلي همکاري دارد. وی 
نویســنده و عضو تحریریه ماهنامه روان شناسي »سپیده دانایي« 
اســت. و از 1393 نیز همکاري خود را با نشریات رشد آغاز کرد. 
نخســت در بخش شعر رشــد جوان وارد شــد و سپس مسئول 
صفحات طنز رشد جوان و نوجوان شد. احمدي در اولین جشنواره 
ملي شــعر نیاوران در بخش طنز )1314( و چهارمین جشــنواره 
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فرهنگــي »کارگر ایراني« در بخش طنز )1393( برگزار و معرفی 

شده است.

é احمدی،علیاصغر)تهران،1334(

é سردبیررشدمشاورمدرسه

علی اصغر احمدی لیسانس روان شناسی را از دانشگاه تهران و 
فوق لیسانس و دکتری این رشته را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته 
و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه تهران است. او عالوه 
بر تألیف بیش از 30 عنوان کتاب در حوزة روان شناســی و علوم 
تربیتی، تألیف چندین عنوان کتاب را با مشارکت سایر مؤلفین نیز 
برعهده داشته است. دکتر احمدی سال ها کارشناس مسئول گروه 
روان شناسی سازمان پژوهش و از نویسندگان مجالت رشد معلم، 
رشد نوجوان و جوان بوده و از سال 1392 نیز سردبیری فصلنامه 

رشد مشاور مدرسه را برعهده گرفته است.

é ارجمند،جمشید)تهران،1395ـ1318(

é نویسندهمجالتپیك
ارجمند دانش آموخته رشته حقوق و نیز رشته مدیریت اداری 
بود. در جوانی وارد فعالیت های سیاســی شد و به زندان نیز افتاد. 
ســرانجام به فعالیت های علمی و فرهنگی و سینمایی روی آورد. 
او در ســال 1345 »مجمع منتقدان فیلم« را بنیان گذاشت و در 
همین ســال به عنوان عضو هیئت داوران منتقدان ســینمایی در 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان انتخاب شد. ارجمند دارای بیش از 
20 عنوان تألیف و ترجمه بود. بیش از صد کتاب را ویرایش کرد و 

چهرة برجسته ای در نقد فیلم و سینما به شمار می رفت.
آثاری از او در مجالت پیک به چاپ رسیده است.

é ارشدی،نعمتاهلل)1346،شیراز(

é سردبیررشدآموزششیمی

نعمت اهلل ارشــدی فارغ التحصیل دورة دکترای شیمی آلی از 
دانشــگاه تهران و در حال حاضر )1397( اســتاد دانشگاه زنجان 

است.
دکتر ارشدی در ســال های دهه 70 و 80 کارشناس مسئول 
گروه شــیمی دفتر برنامه ریــزی و تألیف کتاب های درســی در 
»سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« وزارت آموزش وپرورش 

بود و در شــاخة شیمی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 
نیز عضویت داشت.

تألیف بخش شــیمی، در فرهنگ فارســی »سخن«، ترجمة 
کتــاب »Chemistry«، نوشــتة جی.جونز )هــر دو زیر چاپ( و 
همکاری در تألیف کتاب های شیمی دورة متوسطه و علوم تجربی 
دورة ابتدایی، بخشــی دیگر از کوشش های دکتر ارشدی در حوزة 

علم شیمی است.
دکتر ارشدی از سال 1375 به سردبیری رشد آموزش شیمی 
منصوب شــد و تا امروز این مسئولیت را ادامه می دهد. همسر او 

خانم مهدیه  ساالرکیا نیز مدیریت داخلی مجله را برعهده دارد.
نیز ← آقاپور مقدم، مصّیبیان، ساالرکیا

é اسكندری،حسین)1340،تهران(

é سردبیررشدمشاورمدرسه

حسین اسکندری متولد تهران و دارای دکترای روان شناسی 
از دانشگاه عالمه طباطبایی است. وی عضو هیئت علمی دانشکده 
روان شناســی و علــوم تربیتی دانشــگاه تهران اســت و تاکنون 
سمت هایی را نیز عهده دار بوده است. دکتر اسکندری به مدت دو 

سال )86 ـ 1385( سردبیر مجله رشد مشاور مدرسه بوده است.

é اسالمی،اعظم)محالت،1350(

é مدیرداخلیرشددانشآموز
اعظم اسالمی از سال 1370 تا 74 مربی مهدکودک بود سپس 
به عنوان دستیار اجرایی با رشد دانش آموز کار خود را آغاز کرد و از 
ســال 1380 مدیریت داخلی رشد دانش آموز را برعهده گرفت که 
تاکنون ادامه دارد. اسالمی عالوه بر چاپ حدود 50 مقاله آموزشی 
در رشــد دانش آموز و نوجوان برنده رشته گفت وگو در جشنواره 
مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )1390( است.

é اسالمی،زهرا)تهران،1357(

é مدیرداخلیرشدنوآموز
زهرا اســالمی دارای لیســانس روزنامه نگاری است و فعالیت 
شغلی خود را از ســال 1379 در انتشارات محراب قلم آغاز کرد. 
پس از ســال 1382 در واحد تولید دفتر انتشارات کمک آموزشی 
مشغول به کار شد و ســرانجام در سال 1389 مدیر داخلی رشد 
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نوآموز شد.
نگارش مقــاالت و مطالــب گوناگون و نیز تهیــه گزارش و 

گفت وگو از جمله فعالیت های وی بوده است.

é اسالمی،فرزانه)تهران،1350(

é مدیرداخلیرشدمشاورمدرسه
فرزانــه اســالمی دانش آموختــة دورة کارشناســی کودکان 
استثنایی از دانشگاه آزاد اسالمی )1376( و کارشناس ارشد همین 
رشــته از همان دانشگاه است )1379(. او تدریس در دانشگاه آزاد 
اســالمی و برگزاری کارگاه های آموزشی و نیز سخنرانی در چند 
همایش را در کارنامه خود دارد. اسالمی از 1387 تا 1392 مدیر 

داخلی رشد مشاور مدرسه بود.

é اسماعیلی،اباذر)1351،قم(

é نویسندهرشدآموزشزیستشناسی
اباذر اسماعیلی دانش آموخته دبیری رشته زیست شناسی، در 
دانشگاه تربیت معلم تهران )دانشگاه خوارزمی( است و کارشناسی 
ارشد خود را در رشتة زیست شناسی جانوری با رتبه ممتاز از همان 

دانشگاه گرفته است. وی در مدارس قم تدریس کرده بوده است.
اســماعیلي حدود 10 ســال به عنوان ســرگروه آموزشــي 
زیست شناســي اســتان و چند ســال هم به عنوان عضو شوراي 
تحقیقات ناحیه و اســتان انجام وظیفه کرده اســت. وي در طي 
این ســال ها ضمن تدریس زیست شناســي، در پژوهش، نگارش 
مقاله، تألیف کتاب، و نیز ابداعات علمي از جمله ساخت تجهیزات 
آموزشي فعال بوده اســت. از اسماعیلي مقاالتي در رشد آموزش 

زیست شناسي، اطالعات علمي و... چاپ شده است. 

é اشراقی،احسان)قزوین،1307(

é نویسندهمجالتپیك
احســان اشراقي نخســت در دانش ســراي مقدماتي پسران 
تحصیل کرد و چون رتبة اول شد اجازه یافت براي ادامة تحصیل 
به دانشسراي عالي راه یابد و به تحصیالت خود ادامه دهد. از این 
رو، در خرداد ماه ســال 1328، موفق به اخذ لیســانس در رشته 
تاریخ و جغرافیا از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و در شهریور 
سال 1328 به استخدام وزارت آموزش وپرورش در آمد و با سمت 
دبیري عازم قزوین شــد. اشراقي در سال 1347 نیز موفق به اخذ 

درجه دکتري در رشــته تاریخ شــد و به پیشنهاد دانشگاه تهران 
و موافقت وزارت آموزش وپرورش به دانشــگاه تهران انتقال یافت 
و براي تدریس تاریخ به گروه آموزشــي این رشــته معرفي شد و 
تا زمان بازنشستگي در این ســمت بود. دکتر اشراقي از استادان 
فعال رشته تاریخ بود و مقاالت و کتاب هاي متعددي نوشت. وي با 
مجالت پیک نیز همکاري داشت و مطالبي از وي در پیک معلم و 

خانواده به چاپ رسیده است.

é اصالنی،محمدرضا)1322،رشت(

é داستاننویسمجالترشددانشآموزي

محمدرضــا اصالني  فارغ التحصیل رشــته هنر و نقاشــي از 
دانشــکده هنرهاي تزییني است. وي در زمینه هاي شعر، داستان،  

کارگرداني و مستندسازي تجربیات زیادي دارد.
فیلم نامــة »باغ ســنگي« او که با مشــارکت پرویز کیمیاوي 
نگاشته و به فیلم تبدیل شد، جایزة خرس نقره اي جشنواره برلین 

را از آن خود کرد. وي با رشد معلم سابقة همکاري دارد. 

é اعتصامی،محمدمهدی)برازجان،1335(

é سردبیررشدآموزشقرآنومعارفاسالمی

وی لیسانس الهیات و معارف اسالمی و نیز فوق لیسانس 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 برنامه ریزی آموزشــی انتقال یافت و کارشناس گروه دینی دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درسی شد. اعتصامی عالوه بر مشارکت 
و تألیف چندین کتاب درســی دورة متوسطه و تدریس در مراکز 
آموزش عالی و اجرای پژوهش های متعدد از سال 1374 به سمت 

سردبیر رشد آموزش معارف اسالمی منصوب شد.
تدوین برخی از آثار استاد شهید مطهری از دیگر فعالیت های 
دکتر اعتصامی اســت؛ از جمله تنظیم و تدوین درس های اسفار 

در پنج مجلد و فهرست موضوعی درس های اسفار در یک مجلد.
نیز ← اکرمی، حدادعادل، سادات

é افشارفر،ناصر)1328،تهران(

é نویسندهرشدآموزشتاریخ
ناصر افشارفر دانش آموختة رشته تاریخ از دانشگاه تربیت معلم 



9

)1352( و دارای مدرک کارشناسی ارشــد این رشــته است. وی 
در دوره دانشــجویی، درکنارتحصیل، با نشریات فرهنگی و نیز با 
روزنامه هــای کیهان و اطالعات همکاری داشــت و بعد از انقالب 
نیز به فعالیت های مطبوعاتی خود به همکاری با کیهان فرهنگی 
و مجله ســروش ادامه داد. افشارفر که دبیر دبیرستان های تهران 
بود در ســال 1371 به ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
منتقل شد و دو سال بعد به روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش 
انتقال یافت و در تأســیس و انتشار ماهنامة »نگاه به رویدادهای 
آموزش وپرورش« 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 گفت وگو است. او بیش از 14 عنوان 

کتاب در زمینه های تاریخی، داستانی و ادبی منتشر کرده است.

éافشارمهاجر،کامران)زاهدان،1331(

éگرافیستمجالتپیك
افشار مهاجر که از گرافیست هاي برجسته چند دهة اخیر ایران 
به شمار مي رود فارغ التحصیل دبیرستان البرز تهران، دانش آموختة 
دوره لیسانس و سپس فوق لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهاي 
تزییني اســت. در ســال 1382 نیز از رســاله دکتراي خود دفاع 
کرده و به عنوان »نخستین دکتر ایراني در پژوهش هنر« شناخته 
شده اســت. افشــارمهاجر کارنامه اي پربار در گرافیک، از جمله 
درکتاب هاي درســي و مجالت پیک دارد. وي طي سال هاي 55 
ـ 1353 کار صفحه آرایــي مجالت پیک را انجام مي داد. همکاري 
با بنگاه انتشــاراتي فرانکلین تدریس در دانشکده هاي هنري و نیز 
هدایت پایان نامه هاي متعدد در رشــته هاي هنري و مشارکت در 

گرافیک کتاب های درسی از جمله سوابق کاری مهاجر است.

éافضلنیا،محمدرضا)1328،تهران(

éعضوتحریریهرشدتكنولوژیآموزشی
محمدرضا افضل نیا دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فرانسه، 
ادبیات تطبیقي و نیز دکتراي رشته روان شناسي از انگلستان است.
وي مؤســس و مدیر نخســتین مرکز فراگیري ایران،  وابسته 
به صدا و ســیماـ  در مشــهد )1358( و مؤسس رشته تکنولوژي 
آموزشي در 5 دانشگاه کشــور است. )62 ـ 1361( و در تأسیس 
مجلة رشــد تکنولوژي آموزشي نیز همکاري داشته است. مقاالت 

بسیاري از او تاکنون در این مجله به چاپ رسیده است.

éاکبریِشلِدره،فریدون)1342،ساری(

éعضوتحریریهرشدآموزشزبانوادبفارسی
فریدون اکبری دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارســی 
از دانشگاه شــهید بهشتی است. وی از ســال 1384 به سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی منتقل شد و چند سال مدیریت 
گروه زبان و ادبیات فارسی را برعهده داشت. عالوه بر مشارکت در 
تألیف چندین کتاب درســی و کمک درسی، 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

éاکرمی،سیدکاظم)همدان،1319(

éسردبیررشدآموزشقرآنومعارفاسالمی
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 دانش سرای 
عالی در رشته روان شناسی موفق به اخذ درجه لیسانس شد و دورة 
فوق لیسانس 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 به عنوان نماینده مردم همدان به این مجلس 
راه یافت و در ســال های 1359-1357 مدیر کل آموزش وپرورش 
اســتان همدان بود. اکرمی در ســال 1363 در دولت میرحسین 
موســوی، به عنوان وزیر آموزش وپرورش منصوب شــد و تا سال 

1367 در این سمت باقی بود.
او دکترای برنامه ریزی درســی خود را از دانشگاه تربیت معلم 

گرفته است.
دکتر اکرمی طی سال های 73 -1372 سردبیری مجله رشد 

معارف اسالمی را برعهده داشت.
نیز ← اعتصامی، حدادعادل
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é الیكائيآهاري،الهام)تهران،1361(

é مدیرداخلیرشدآموزشپیشدبستاني
الهام الیکایي دانش آموخته رشته فناوري اطالعات است. وي 
فعالیت شغلی خود را از ســال 1379 در شرکت سیماپرداز آغاز 
کرد و ســپس در سال 1381 با انتشــارات محراب قلم همکاري 
کــرد. الیکائــي از ســال 1382 در واحد تولید دفتر انتشــارات 
کمک آموزشــی مشغول به کار شد. او از سال 1394 مدیر داخلی 
رشــد پیش دبستاني شــد و البته در کنار مدیرداخلي، هماهنگي 

مجالت عمومي و تخصصي را نیز برعهده دارد.

é الوندی،حسین)مشهد،1334(

é مدیرداخلیرشدآموزشزیستشناسی
حســین الوندي لیسانسیه زیست شناســي از دانشگاه تهران 
)1358( و فوق لیسانس برنامه ریزي درسي از دانشگاه تربیت معلم 
)1368( اســت. او به مدت 14 ســال کارشــناس مسئول گروه 
زیست شناسي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي و نیز سال ها 
معاون دوره هاي آموزش عمومي و متوسط همان دفتر بوده است. 
وي در تألیف 7 عنوان کتاب درسی علوم و زیست شناسي پایه هاي 

مختلف تحصیلي مشارکت داشته است.
حســین الوندي از ســال 1365 تا 1381 مدیر داخلي رشد 
آموزش زیست شناســي بود؛ مجله اي که خــود در پایه گذاري و 

شکل گیري آن نقش مؤثري داشت.
نیز ← دانشفر، کرام الدینی، نوری دلویی

éالوندی،عزتاهلل)1353،تویسرکان(

éعضوتحریریهرشدکودکونوآموز
عزت اهلل الوندی فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه 
هنر اســت. او ســابقة همکاری با کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، نشــریه های بیــان، آفتاب یزد، همشــهری، انجمن 
نویســندگان کودک و نوجوان، رادیو جــوان و غیره را در کارنامه 
دارد. الوندی تاکنــون حدود 20 کتاب در زمینه ادبیات کودک و 
نوجوان منتشــر کرده و از چندین جشنواره نیز جوایزی دریافت 
نموده اســت. او از 1395 عضو شورای کارشناسی داستان و شعر 

رشد نوآموز و شورای شعر رشد کودک می باشد. 

éامانیطهرانی،محمود)1344،تهران(

éعضوتحریریهرشدراهنماییتحصیلی
اماني طهراني دانش آموخته رشــته فيزيك از دانشــگاه تهران 
است و كارشناسي ارشــد برنامه ريزي آموزشي را نيز از دانشكده 
مديريت و برنامه ريزي )1379( و دكتراي اين رشته را از دانشگاه 

خوارزمي )1394( دريافت كرده است.
اماني از دهه 70، کارشــناس علوم دفتر برنامه ریزي و تألیف 
شد و در بازتألیف کتاب هاي علوم ابتدایي و راهنمایي نقش فعالي 
ایفا کرد. سپس دبیر شوراي علمي سازمان پژوهش شد و سرانجام 
در سال 1392 به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 

درسي انتخاب گردید. 
دکتر امانی عضو هیئت تحریریه مجله رشد راهنمایی تحصیلی 
در سال های 76-1374 نیز بوده و خود نیز مطالبی در این مجله 

نوشته است.

éامانیهفشجانی،خدیجه)1352،شهرکرد(

éعضوهیئتتحریریهمجلهرشدآموزشزمینشناسی
خدیجه امانی دارای لیسانس زمین شناسی از دانشگاه اصفهان 
و فوق لیسانس زمین شناسی از دانشگاه تهران و دبیر زمین شناسی 
اســت. او عضو شــورای برنامه ریزی گروه زمین شناسی در دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درســی بــوده. در بازنگری برخی 
کتاب های درســی علوم و زمین شناسی مشــارکت و نیز با رشد 

آموزش زمین شناسی همکاری داشته و عضو هیئت تحریریه بود.

é امامی،کریم)1382ـ1309کلكته(

é نویسندهمجالتپیك
کریم امامی متولد کلکته و بزرگ شده در شیراز بود. در دانشگاه 
تهران ادبیات خواند و چون زبان انگلیسی اش قوی بود به مترجمی 
روی آورد و در این زمینه مترجم موفقی شد و کتاب های بسیاری 
را ترجمه کرد. امامی سرویراستار مؤسسه انتشارات فرانکلین بود 
و با مطبوعات نیز همکاری داشــت. با مجالت پیک نیز همکاری 
می کرد و مقاالت و ترجمه هایی از وی در این مجالت چاپ شــده 

است.
نیز ← امامی )گلی(، دریا بندری.
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é امامی،گلی)1321،تهران(

é نویسندهمجالتپیك
نام او گلرخ ادیب محمدي اســت و به تبع همسرش مرحوم 

کریم امامی به گلي امامي معروف است.
گلي امامي داراي لیسانس هنرهاي تزییني از دانشکده هنرهاي 
تزییني تهران و لیسانس علوم انساني از کالج گا دارو آمریکا است. 
او ویراســتار و عضو هیئت تحریریه مجالت پیک بود. گلي امامي 
برندة جایزه بهترین ترجمه ســال براي نوجوانان به خاطر کتاب 
»پي پي جوراب بلند« از طرف شوراي کتاب کودک و برندة جایزة 
بهترین ترجمه ســال براي نوجوانان به خاطر کتاب »سرافینا« از 
طرف یونسکو است. وی کتاب های دیگری نیز ترجمه کرده است.

نیز  امامی )کریم(

é امیرابراهیمی،ترانه)تهران(

é ویراستارمجالتپیكورشد

ترانــه امیرابراهیمي داراي لیســانس روابــط عمومي و علوم 
اجتماعــي و فوق لیســانس مدیریــت امور فرهنگي از دانشــگاه 
تهران)1367( اســت. او براي سال هاي طوالني ویراستار مجالت 
پیک و سپس رشــد بود و به ویژه مجله رشد تکنولوژي آموزشي 
را ویرایش مي کرد. از جمله آثار داســتاني اوست: اسبا ب کشي چه 
کار مشــکلي است، بوي کلوچه از توي کوچه، جورابي براي ناهار، 
 قصة حضرت داوود)ع(، قصه حضرت یونس)ع(، مســابقة ببري و 
دم پنبه اي، قصه دانیــال یونس)ع(. وي مجموعه کتابي نیز به نام 

»دایرئ المعارف کوچک من« برای کودکان نوشته است.
نیز ← یغما

éامیری،حمیدرضا)1342،تهران(

éسردبیررشدریاضیبرهانمتوسطه
حمیدرضا امیري دانش آموخته رشته ریاضي از دانشگاه اراک 
است و کارشناس ارشد خود را نیز از دانشگاه آزاد اسالمي دریافت 
کرده است با تأسیس فصلنامة ریاضي برهان در انتشارات مدرسه 
)1370( وي به سردبیري آن منصوب شد و این مجله را با همکاري 
پرویز شهریاري،  محمدهاشم رستمي، غالمرضا یاسي پور و دیگران 
منتشر کرد. با انتقال برهان به حوزة مجالت رشد، وي همچنان به 
ســردبیري این مجله، برای دورة دوم متوسطه ادامه داد. فصلنامه 
برهان در ســال 1394 به ماهنامه تغییر یافت. حمیدرضا امیري 

نویســنده مقاالت و کتاب هاي متعددي در رشته ریاضي است و 
به عنوان سرگروه ریاضي  انتشارات مدرسه نیز ،  انتشارات کتاب هاي 
بسیاري را در این مؤسسه، از جمله مجموعه »کتاب هاي کوچک 
ریاضي« زیر نظر داشــته اســت. برهان از سال 1397 بار دیگر به 

فصلنامه تبدیل شد.
نیز ← رستمی، شرقی، شهریاری، صدر، یاسی پور

é امیرینیا،کوروش)1345،تنكابن(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشجغرافیا

امیری نیا دانش آموختة رشــته جغرافیا از دانشــگاه خوارزمي 
)تربیت معلم تهران،  1369( و فوق لیســانس جغرافیاي انساني از 
دانشگاه تهران )1372( است. او از سال 1376 به سازمان پژوهش  
و برنامه ریزي آموزشــي پیوست و در تألیف کتب  درسي و سپس 

معاونت این دفتر به کار پرداخت. 
امیري نیــا عالوه بــر تدریس در مراکز آمــوزش عالي، مؤلف 
چندین کتاب درسي و کمک درسي بوده است. وي از سال 1384 

به عضویت هیئت تحریریه مجله رشد جغرافي در آمد. 
نیز ← چوبینه، شایان

é ایزدی،علیاصغر)1348،شیراز(

é عضوتحریریهرشدمشاورمدرسه

دانش آموختة فوق لیسانس برنامه ریزی درسی است و سال ها 
در شیراز دبیر و مشاور مدرسه بوده است. وی در تألیف چند کتاب 
در زمینه مشــاوره مشارکت داشته و نیز در فصل نامه ها و نشریات 
مرتبط با مشــاوره مقاالتی چاپ کرده است. ایزدی از سال 1392 

عضو تحریریه رشد مشاور مدرسه گردیده.

é ایبد،طاهره)1342،شیراز(

é نویسندهمجالترشددانشآموزي
طاهره ایبد متولد 1342 شــیراز است. وي نویسنده کودک و 
نوجوان است و تاکنون حدود 70 اثر منتشر نموده است. ایبد عالوه 
بر نویسندگي با ناشران )ســروش نوجوان، شب تاب، ...( نشریات 
مختلف و نیــز نهادهایي همچون کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوان، حوزة هنري، بنیــاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس 
همکاري داشته و در چندین جشــنواره ادبي به عنوان داور ایفاي 
نقش کرده است. ایبد در دهه 60 با رشد نوآموز همکاري داشته است. 
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é باباجانیوفسی،علی)1352،اراک(

é نویسندهمجالترشددانشآموزي
علي باباجاني کارشناسي ادبیات فارسي است. هم شاعر است 
و هم نویســنده. وي تاکنون بیش از نُه جلد کتاب در زمینه هاي 
ادبي و تاریخي منتشر کرده است. نیز با نشریاتي همچون سروش 
کودکان، بناب،  ســالم بچه ها، پوپک و ســنجاقک و رشد نوآموز 
سابقة همکاري دارد. باباجاني در جشنواره هایي همچون مطبوعات 
کودک و نوجوان، جشــنواره نهج البالغه و جشنواره ادبي اصفهان 

برگزیده شده است.

é بابلیان،اسماعیل)1325،اصفهان(

é هیئتتحریریهرشدآموزشریاضی

دکتر اســماعیل بابلیان متولد اصفهان و دانش آموخته رشته 
ریاضي از دانشسراي عالي است. وي مدرک کارشناسي ارشد خود 
را از مؤسسه ریاضیات، زیر نظر دکتر مصاحب، دریافت کرد. دکتر 
بابلیان که نخست دبیر آموزش وپرورش بود پس از دریافت مدرک 
کارشناسي ارشد استادیار دانشگاه تربیت معلم شد و در پي آن به 
انگلســتان رفت و ضمن دریافت مجدد مدرک کارشناسي ارشد، 
این بار در رشــته آنالیز عددي و محاسبات الکترونیکي، از دانشگاه 
لیورپول )1356( دکتراي خود را نیز از همان دانشگاه دریافت کرد.
دکتــر بابلیان همکاري هاي مســتمر و قابل توجهي با وزارت 
آموزش وپرورش در برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي ریاضي 
داشته و از ســال 1368 نیز در انتشــار مجله رشد ریاضي سهم 
ارزنده اي ایفا کرده اســت. وي همچنین از اعضاي هیئت تحریریه 
مجله علوم دانشــگاه فردوسي مشهد )ســال 1480( و نیز مجله 

انجمن ریاضي ایران )سال 1382( بوده است.
نیز ← جلیلي )میرزا(، غیور )حسین(، مدقالچي

é بابویی،حسین)1353،بهشهر(

é عضوتحریریهرشدآموزشتربیتبدنی

حســین بابویی لیسانس و فوق لیسانس تربیت بدنی خود را از 
دانشگاه تهران گرفته اســت. بابویی دبیر تربیت بدنی منطقه 13 
شــهر تهران است و طی سال های خدمت در بخش های متعددی 
مسئولیت اجرایی داشته که معاونت، مدیرکلی، کارشناسی، داوری 
مسابقات و سرپرســتی تیم های اعزامی دانش آموزان به مسابقات 

آسیایی از آن جمله است. 

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

é بازوبندی،محمدحسن)1350،نیشابور(

é عضوهیئتتحریریةرشدآموزشزمینشناسی

محمدحسن بازوبندي لیسانس خود را در رشتة زمین شناسي 
از دانشگاه بیرجند دریافت کرده است )1374(. وی در سال 1376 
در رشــتة کارشناسي ارشد پترولوژي )سنگ شناسي( در دانشگاه 
تهران پذیرفته شد و همزمان به استخدام آموزش وپرورش تهران 
در آمد و به تدریس در دبیرستان مشغول شد. در سال 1380، پس 
از آنکه انتشار مجله رشد زمین شناسي براي 10 سال متوقف شده 
بود، محمدحسن بازوبندي و همکاران خواستار انتشار مجدد مجله 
از سوي سازمان پژوهش  و برنامه ریزي آموزشي شدند و توانستند 
آن را به سردبیري دکتر مصطفي شهرابي، بار دیگر منتشر سازند و 
بازوبندي خود به عنوان نویسنده و عضو هیئت تحریریه به همکاري 

با مجله ادامه داد.
نیز ← شهرابی، عابدینی

é باغچهبان،ثمین)1386ـ1304تبریز(

é نویسندهمجالتپیك
ثمین باغچه بان فرزند آموزشــگر بزرگ کــودکان کر و الل، 
جبارباغچه بان بود. کودکي خود را در شیراز گذراند و در 7 سالگي 
با خانواده اش به تهران آمد. وي در رشــته موسیقي تحصیل کرد. 
سپس به ترکیه رفت و در آنکارا، ضمن تحصیل، با دختري ساکن 
ترکیه و از تبار ارامنه که خواننده و پیانیست اهل ترکیه بود آشنا 

شد و با او ازدواج کرد.
پــس از پایان تحصیل در کنســرواتوار دولتي آنکارا، ثمین و 
همسرش به ایران آمدند و در هنرستان عالي موسیقي )کنسرواتوار 
تهران( استخدام شــدند. ثمین آهنگســازي درس مي داد. او در 
سال هاي قبل از انقالب با مجالت پیک همکاري داشت و مقاالتي 

در زمینه  موسیقي در آن ها مي نوشت.
باغچه بان دســتي هم در ترجمه و تألیف داشت. در سال هاي 
دور داســتان هایي از عزیز نسین و یاشار کمال، نویسندگان ترک 
زبان، را براي نخستین بار به فارسي برگرداند. در سال هاي بعد هم 
کتابي با عنوان »چهره هایي از پدرم« در مورد فعالیت  و زندگي پدر 

خود،  جبار باغچه بان به چاپ رساند.
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مشــهورترین ترجمه ثمیــن باغچه بان ترجمــه رمان بلند 
»اینجه ممد« نوشته یاشار کمال است.

é باقری،یونس)1342،تهران(

é مدیرداخلیرشدآموزشقرآنومعارفاسالمی
یونس باقــری دانش آموختــه برنامه ریــزی و دارای مدرک 
کارشناسی ارشد در این رشته است. وی همکاری خود را با مجله 
رشــد آموزش قرآن از ســال 1382 در هیئت تحریریه و ســپس 
مدیریت داخلی این مجله آغاز کرد. پس از ادغام مجله رشد معارف 
با رشد قران در سال 1392 وی همچنان مدیریت داخلی مجله را 
عهده دار شــد. از یونس باقری پیش از 40 مقاله و گفت وگو نیز به 
چاپ رسیده است. او سال ها کارشناس و مؤلف کتاب های درسی 
قرآن دینی در دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی بود و در 
حال حاضر عالوه بر مدیریت داخلی رشــد معارف، ناظر محتوایی 
فصلنامه های علوم انسانی در دفتر انتشارات کمک آموزشی می باشد.

é بانانصادقیان،جلیل)1336،تبریز(

é سردبیررشدآموزشزبانهايخارجی

جلیل بانان صادقیان دانش آموختة زبان  انگلیســی از دانشگاه 
تبریز اســت و دوره دکتری را در دانشــگاه جورج تاون واشنگتن 
گذرانده است. او استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی بود و در سال 
1379 بازنشسته شد. دکتر بانان در سال های 65- 1363 سردبیر 

رشد آموزش زبان های خارجی بوده است
نیز ← بیرجندی، عنانی سراب

é بایرامی،محمدرضا)1340،اردبیل(

é نویسندهمجالتپیكدانشآموزي
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 روستایی نویس آن 
روزگار، یعنی صمد بهرنگی و علی اشرف درویشیان عالقه مند شد. 
در نوجوانی با خانواده به تهران مهاجرت کرده و در کرج ســاکن 

شدند.
ســال دوم دبیرســتان بود که اولین قصــه اش را برای برنامة 
آموزشی »قصه  و قصه نویسی« رادیو فرستاد که محمدرضا سرشار 
آن را راه اندازی کرده بود. خواندن و نقد شــدن آن قصه در رادیو 

باعث گردید تصمیم به افزایش مطالعات خویش بگیرد.
بایرامی روستا را در کودکی و جنگ را در جوانی زیسته است. 
او اوایل سال 66 به خدمت سربازی رفت و تمام دوران خدمتش را 
در جبهه دهلران به ســر برده و این شانس را داشت که هم جنگ 
را در شدید ترین شکل و هم صلح را درپیچیده ترین وضعیت شاهد 

باشد.
بایرامی در سال های اخیر با نشریات متفاوت کودک و نوجوان، 
ازجمله کیهان بچه ها و باران همکاری نموده و به عنوان 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 خستگی ناپذیر و پرکار به شمار 
می رود. انتشــار حدود 30 جلد کتاب و ده ها مقاله و نقد نشــانگر 
فعالیت بی وقفه او در حوزه ادبیات است. ازجمله رمان های نوجوان 
او می توان به کتاب های »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 قصه های ساواالن، توانست 
جایزه خرس طالیی و جایزه کبرای آبی سوییس و نیز جایزه کتاب 
ســال سوییس را در سال های 1999 و 2000 میالدی از آن خود 

نماید.

é بخشوده،علیمحمد)تربتحیدریه،1316(

é مدیرداخلیرشدآموزشفنیوحرفهایوکاردانش
بخشوده تحصیالت اولیه خود را در زادگاهش گذراند و پس از 
دریافت دیپلم طبیعي به استخدام آموزش وپرورش در آمد و معلم 
شد. وی مدرک لیسانس خود را در رشته آموزش علوم طبیعي از 
دانشگاه تهران گرفت و به عنوان دبیر زیست شناسي به قصرشیرین 
اعزام شــد. در ســال 1351 به خراسان منتقل شد. دو سال را در 
شهرســتان قوچان و پس از آن در مشهد، نخست در دبیرستان ها 
و ســپس در دانش ســراي راهنمایي تحصیلي مشهد به تدریس 
پرداخت. پس از بازنشســتگي از سال 1384 به عنوان مدیرداخلي 
مجله رشــد آموزش فني وحرفه اي منصوب شــد. از او مقاالت و 
مطالبي در مجالت رشد نوجوان، رشد آموزش ابتدایي، رشد معلم، 
رشد آموزش زیست شناسي و رشــد آموزش فني وحرفه اي چاپ 

شده است. 
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é بكایی،حسین)1360،تبریز(

é نویسندهمجالترشد
حسین بکایي، از ســال 1360 کارش را با معلمي آغاز کرد و 
همزمان وارد دانشــگاه شد و در رشته شیمي تحصیل کرد. او کار 
مطبوعاتي خود را از ســال 69 با ماهنامة رشــد جوان آغاز نمود. 
از جمله آثــار او مي توان به »دوباره ایــران: دوره صفوي«، »فرار 
از عقل: از تشــکیل امپراتوري سلجوقي تا حمله مغول« »داستان 
فکر ایراني، اشاره کرد. او سردبیري مجلة گلبانگ، دبیري تحریریة 

کتاب ماه کودک و نوجوان را نیز در کارنامه خود دارد.

é بندی،فریبا)1346،تهران(

é گرافیستمجالترشد

فریبا بندي داراي مدرک کارشناسي گرافیک از دانشگاه تهران 
)1370(  و کارشــناس ارشد تصویرسازي همان دانشگاه )1375( 
است و ســال هاي متمادي با نشریات رشد همکاري داشته است. 
او تدریس آموزش نقاشي براي کودکان و بزرگ ساالن را در بنیاد 
شهید )1367 ـ 1366( و جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران )1370 
ـ 1369( و مناطقــي از آموزش وپرورش شــهر تهران در کارنامه 
دارد. فریبا بندي تصویرساز و گرافیست رشد کودک، رشد نوآموز، 
رشد معلم، رشــد زیست شناسي و چندین مجله رشد بوده است. 
همچنین چندین تقدیرنامه دریافت نموده که از آن جمله اســت، 
لوح تقدیر نمایشگاه دوساالنه طراحان گرافیک ایران در آگهي هاي 
تبلیغاتي، لوح تقدیر ســومین جشنواره نشــریات رشد )1382(، 
دیپلم افتخار چهارمین جشــنواره نشریات رشد )1386( و دیپلم 

افتخار جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان )1377(.

é بوژمهرائی،مهدی)1360(

é نویسندهرشدآموزشآموزشزبانهايخارجي
بوژمهرائــی دانش آموخته دکترای آموزش زبان انگلیســی از 
دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه نیشابور و مدیرگروه زبان 

انگلیسی است.
وی از سال 1394 همکاری خود را با مجله رشد آموزش زبان 

آغاز کرده و مقاالتی از وی در این مجله منتشر شده است.
نیز ← عطایی

é بهرامی،رضا)1347،تهران(

é عكاسمجالترشد

بهرامی دانش آموخته کارشناســی در رشته مدیریت فرهنگی 
است. او در سال 69 به همکاران مجالت رشد پیوست. با عالقه ای 
که به عکاســی داشــت پس از گذراندن دوره های مختلف، بخش 
تولید دفتر را در این زمینه همراهی کرد. عکس های مختلف او در 

صفحات مجالت رشد، زینت بخش مجالت است.

é بهزاد،محمود)1386ـ1292،رشت(

é نویسندهمجالتپیك
محمود بهزاد در رشت متولد شد. از نخستین فارغ التحصیالن 
دانشسراي عالي تهران، در رشته علوم طبیعي بود. پس از فراغت از 
تحصیل به مدت 5 سال در مدارس کرمانشاه تدریس کرد و سپس 
به زادگاه خود رشت رفت و به تدریس ادامه داد. وي از همان آغاز 

اهل پژوهش و تحقیق بود. 
با زبان فرانسه آشــنایي خوبي داشت لذا کتاب هاي »داروین 
چه مي گوید؟« و »زائر وراثت« را در ســال 1322 از این زبان به 
فارسي ترجمه کرد. وي بعداً به تهران رفت و در دبیرستان البرز به 
کار مشغول شد و در ضمن توانست از دانشکده داروسازي دانشگاه 

تهران دکتراي داروسازي بگیرد. )1328( 
بهزاد به مدت 15 سال در دبیرســتان رازي تهران ـ مدرسه 
فرانســویان ـ علوم طبیعي را به زبان فرانسه تدریس مي کرد. در 
سال 1341 مأمور تأسیس ســازمان کتاب هاي درسي شده و به 
مدت دو ســال ریاست این ســازمان را به عهده داشت. او در این 
زمینه خدمات بسیار کرد و ابداعات تازه اي در تولید کتاب درسي 
ً  به تنهایي،  و یا  به کار برد. بهــزاد حدود 100 جلد کتاب را،  اکثرا
با همکاري دیگران تألیف کرد و از مشــاور مجله پیک نوجوان بود 
و مقاالتي را نیز در ماهنامه آموزش وپرورش به چاپ مي رساند که 
هم امروز بسیاري از آن ها قابل استفاده است،  بهزاد سال هاي آخر 
عمر را در رشت گذراند و در 94 سالگي در همان شهر در گذشت.

نیز ← آرام، مرندي،  دریابندري.

é بیابانكی،سعید)1347،خمینیشهر(

é نویسندهرشدجوان
اجداد بیابانکي اهل منطقة خور و بیابانک هستند و به گونه اي 
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به خاندان یغماي جندقي،  شاعر قرن 13 و حبیب یغمایي شاعر و 
پژوهشگر معاصر، متصل اند.

بیابانکي شاعري را از سال 1362 در سن 15 سالگي آغاز کرد 
و به تدریج با ورود به انجمن ادبي ســروش و انجمن ادبي صائب 
اصفهان در محضر استاداني چون صاعد اصفهاني، خسرو احتشامي 
و محمد مستقیمي و خلیل بلدي تلمذ کرد. اولین کتاب شعر او با 
نام »ردپابي بر برف« در ســال 69 توسط حوزه هنري منتشر شد 
شهرت بیابانکي به عنوان یک شاعر صاحب سبک در سال 1376 
با انتشار کتاب »نیمي از خورشید« اتفاق افتاد. بیابانکي تحصیالت 
خود را در سال 1372 رشته کامپیوتر در دانشگاه اصفهان به پایان 
رســاند. و در سال 1388 نیز از دانشگاه اصفهان نشان درجه یک 

طالیي دریافت کرد. 
سعید بیابانکی در بخش شعر با مجله های رشد جوان و رشد 

معلم همکاری دارد.

é بیات،فریبرز)1342،تویسرکان(

é سردبیررشدعلوماجتماعی

فریبرز بیات دانش آموخته رشــته علوم اجتماعي اســت و در 
زمینه روزنامه نگاري و رســانه فعالیــت دارد. وي از جمله دبیري 
فصل نامــه تخصصي ارتباطات و روزنامه نگاري »رســانه«، دبیري 
بخش اجتماعي روزنامه همشــهري، ســردبیري سالنامه رشد و 
دبیري ســایت مدرسه همشــهري را در کارنامة خود دارد. بیات 
تاکنون پژوهش هاي متعددي نیز در زمینه مسائل اجتماعي انجام 
داده و مقاالتي در روزنامه همشــهري، مجالت رشــد، رسانه و... 
منتشــر کرده و چندي مسئول مرکز مطالعات دفتر و انتشارات و 
تکنولوژي بوده و سپس به سردبیري رشد آموزش علوم اجتماعی 

منصوب شد )1393(.

é بیرجندی،پرویز)1319،بیرجند(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي

دکتــر بیرجنــدي دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیســي از 
دانشگاه فردوسي مشهد اســت )1342( و دکتراي خود را نیز از 
دانشگاه کلرادو در آمریکا اخذ کرده است. تجربه تدریس طوالني 
در مدارس و دانشگاه ها را دارد و از استادان پیش کسوت در آموزش 
زبان انگلیســي در ایران اســت. او در دهة 60 به عضویت شوراي 
برنامه ریزي گروه زبان دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي دعوت 

شد و در سیاست گذاري تربیت معلم و نیز تألیف کتاب هاي درسي 
رشــته زبان نقش مؤثر ایفا کرد. دکتر بیرجندي از بدو تأســیس 

مجله رشد زبان )1365( عضو هیئت تحریریه آن بود.
نیز ← عناني سراب، مفتون، زارعي نیستانک

é پارسانژاد،کورش)1346،تهران(

é گرافیستوناظرهنریمجالترشد

کوروش پارســانژاد فارغ التحصیل رشــته گرافیک از دانشگاه 
هنــری و دارای مدرک درجــه یک هنری )دکتری( از شــورای 
ارزشیابی هنرمندان کشور است. پارســانژاد کار حرفه ای خود را 
از سال 1367 با کار در دفتر انتشارات کمک آموزشی آغاز کرد. او 
عالوه بر صفحه آرایی مجله های رشد تکنولوژی و رشد معلم همواره 
به عنوان مشاور و ناظر هنری مجالت تا امروز به این خدمت ادامه 
داده اســت و عالوه بر این به طور مستمر با کانون پرورش فکری  

کودکان و نوجوانان نیز همکاری داشته است.
پارسانژاد عالوه بر شرکت در نمایشگاه های متعدد در داخل و 
خارج جوایز متعددی نیز کســب کرده که از آن جمله است: رتبه 
اول بخش افق های جدید، از جشنواره بولونیا برای طراحی کتاب 
»حکایت نامه« 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(.

é پندی،زهره)1356،تهران(

é عضوهیئتتحریریهرشدبرهانراهنمایی

زهره پندي دانش آموخته کارشناسی مهندس برق و کارشناس 
ارشد مهندس صنایع، با گرایش سیستم هاي اقتصاديـ  اجتماعي 
اســت. وي از ســال 1384 به هیئت تحریریة مجلة رشــد برهان 
راهنمایي )متوسطه اول( پیوست و یکي از نویسندگان دائمي این 
مجله بوده است. نامبرده در تدریس،  تألیف، کارشناسي و همکاري 
با گروه هاي ریاضي درسي فعال بوده،  بیش از 30 کتاب را، به طور 
فردي یا با مشــارکت دیگران، تألیف کرده و از سال 1391 به بعد 

نیز دبیر علمي وب سایت ریاضیات کانگورو بوده است.
نیز ← چمن آرا

é پورمحمد،بهناز)1347،تهران(

é مدیرداخلیرشدمدرسهفردا
بهناز پورمحمد داراي کارشــناس آموزش وپرورش ابتدایي و 
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سابقه تدریس در دوره ابتدایي است. 
وي بخشــي از خدمت خود را در منطقة 17 تهران گذرانده و 
سپس از سال 1376  به دفتر انتشارات کمک آموزشي منتقل شد. 
نخست به مدت 8 سال دستیار اجرایي مجله رشد آموزش ابتدایي 
بود )84ـ  1376( و سپس مدیریت داخلي مجله رشد مدرسه فردا 
را برعهده گرفــت. از نامبرده مقاالت و گزارش هایي در مجله هاي 

رشد ابتدایي، رشد جوان و رشد مدرسه فردا چاپ شده است.
نیز ← عطاران، همتي.

é تاشك،آناهیتا)1356،تهران(

é مدیرداخلیرشدمشاورمدرسه
آناهیتا تاشک مدرک کارشناس روان شناسی بالینی از دانشگاه 
شیراز )1379( دارد و دکترای روان شناسی سالمت خود را نیز از 
دانشگاه تهران دریافت کرده )1390(. وی مناصب علمی و اجرایی 
متعددی را تجربه کرده که از آن جمله اســت مســئولیت شورای 

هماهنگی مراکز مشاورة دانشگاهی دانشگاه کرمان است.
خانم تاشک طی ســال های 94- 92 مدیرداخلی مجله رشد 

مشاور مدرسه بود.

é تقدیسیان،شكوه)1330،کاشان(

é سردبیررشدنوآموز

خانم تقدیســیان طی سی ســال خدمت خود آموزگار بود و 
تدریس دوره های ضمن خدمت در رشته های فارسی، علوم تجربی، 

روان شناسی، ارزشیابی و روش های تدریس را نیز انجام می داد.
از فعالیت های آموزشــی او، باید به نوشتن مقاله های تربیتی، 
اجتماعی و آموزشــی در مجالت رشد و سایر نشریات، اشاره کرد. 
عالوه بر آن، همکاری با پژوهشکدة تعلیم وتربیت و صنایع آموزشی 
)کارشناســی ریاضی و علوم( و طراحی وسایل آموزشی، از دیگر 
فعالیت هــای او بود. و تألیف تعدادی کتاب را نیز در کارنامه خود 

دارد.
خانم تقدیسیان از ســال 81 به سردبیری مجله رشد نوآموز 

منصوب شد و تا سال  87 این مسئولیت را برعهده داشت.
نیز ← موسوی گرمارودی

é تنكابنی،فریدون)1316،تهران(

é نویسندهمجالتپیك
فریدون تنکابني، با نام مستعار» فریدون آموزگار، داستان نویس؛ 
طنزپرداز و یادداشــت نگار است. در رشته ادبیات فارسي تحصیل 
و ســال ها در دبیرستان ها تدریس کرده اســت. او با نشریه پیک 

دانش آموز در دهه 40 و 50 همکاري داشت.
تنکابنی از نویســندگاني است که در سال های قبل از انقالب 
طنزنویســي را به اشــکال مختلــف در آثارش دنبــال می کرد و 
داســتان هاي طنزآمیز بسیاري در انتقاد از مســائل اجتماعي و 

زندگي بي امید معلمان و کارمندان می نوشت.
تنکابني از سال 1362 به آلمان مهاجرت کرد و در آن کشور 

مقیم شد.

é تورانی،حیدر)1339،نور(

é سرپرستســازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزشيو

سردبیررشدمدیریتمدرسه
توراني دانش آموخته رشته زبان و ادبیات انگلیسي از دانشگاه 
تهران اســت و فوق لیسانس و دکتراي مدیریت آموزشي دارد. وي 
سال هایي، مدیریت مناطق پنج و 10 آموزش وپرورش شهر تهران 
را برعهده داشت و پس از انتقال به سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي، تکاپوهاي علمي آموزش چشمگیري داشته است. وی از 

اسفندماه 1396 به سرپرستی سازمان پژوهش منصوب گردید.
دکتر تورانی از ســال 1380 به سردبیری مجله رشد مدیریت 
مدرسه منصوب شد که نخست به صورت ماهنامه منتشر می شد و 

بعد تبدیل به فصلنامه شد )1393(.

é تیموری،کاوه)1344،تهران(

é سردبیررشدآموزشهنر

کاوه تیموری دارای کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
و کارشناسی ارشد جامعه شناســی 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 
دســت کم 12 عنوان کتاب در زمینة هنر و حوزه علوم اجتماعی 
در کارنامه خود دارد. ایشــان با فرهنگستان هنر ایران و سازمان 

صداوسیما نیز همکاری می کند.
استاد کاوه تیموری از ســال 1388 به سردبیری مجله رشد 
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آموزش هنر منصوب شــد و این مجله را به مجله ای مطلوب اهل 
هنر ارتقا داد.

نیز ← هراتی، شریف زاده، محقق

é جعفرآبادی،محسن)1332،اراک(

é عضوهیئتتحریریهرشــدآمــوزشفنيوحرفهايو

کاردانش
محســن جعفرآبادي داراي لیســانس مهندســي مکانیک از 
دانشــگاه علم و صنعت و نیز فوق لیسانس مدیریت دولتي است. 
وي در مناصب مختلف، و بیش از همه در شــاخه فني وحرفه اي، 
خدمت کرده است. تدریس در دوره هاي تحصیلي مختلف، معاون 
و مدیرکل در بخش هاي مختلف وزارت آموزش وپرورش از جمله 

سوابق کاري اوست. 
جعفرآبــادي در راه انــدازي رشــته هاي جدیــد در آموزش  
فني وحرفه اي و کاردانش و برنامه ریزي براي تألیف کتب  درســي 
این رشته ها مشارکت داشــته و خود در تألیف چندکتاب درسي 

همکاري کرده است.
او چندین بار به عنوان کارمند و مدیر نمونه انتخاب شده است. 
همچنین مقاالتي در مجالت مختلف رشــد انتشار داده و خود از 
ابتداي تأسیس مجلة آموزشي فني وحرفه اي عضو هیئت تحریریه 

آن بوده است.

é جعفریان،علیاصغر)1346،تهران(

é سردبیررشدنوجوان

علي اصغر جعفریان دانش آموخته رشــته تکنولوژي آموزشی 
است و دورة کارشناسي ارشد رشتة تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش 
را نیز در تهران گذرانده است. وي از اعضاي اولیة شوراي نویسندگان 
مسجد جواداالئمه است و تاکنون آثاري نوشته و منتشر کرده که 
از آن جمله است: چشمه مهتاب، در کنار دریا، پوتین هاي واکس  

خورده ، زندگي آیت اهلل طالقاني.
جعفریان از ســال 1392 به ســردبیری مجله رشد نوجوان 

منصوب شد. 
نیز  عربلو، نیک بخت،  یوسف زاده.

é جلیلی،میرزا)94-1312،بوشهر(

é مدیرداخلیرشدآموزشریاضی
جلیلی دانش آموخته ممتاز مدرســه سعادت بوشهر و سپس 
دانشسرای مقدماتی شیراز بود و سال ها در دبرستان های کازرون 
ریاضــی تدریس می کرد. وی ضمن انجــام دادن خدمت خود در 
کازرون در دانشســرای عالی تهران نیز در رشته ریاضی لیسانس 
ً  به توصیه وزیر وقت کارشناس گروه ریاضی در دفتر  گرفت و بعدا
تحقیقات و برنامه ریزی درســی شــد تا زمان بازنشستگی در این 
دفتــر خدمت کــرد. جلیلی ضمن همکاری با دیگــران در ایجاد 
تحول در برنامه ریاضی مدارس و تألیف کتاب هایی در این زمینه، 
نخســتین مدیر داخلی مجله رشد ریاضی )1361(، به سردبیری 
دکتر علیرضا مدقالچی، بود و خود نیز مقاالتی در آن می نوشــت. 

جلیلی در تهران درگذشت.
نیز ← غالم آزاد

é جلیلیان،نظام)1353،خرمشهر(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزیستشناسی

نظام جلیلیان با شــروع جنگ تحمیلــي،  همراه با خانواده به 
روســتاي قلعه هرسم واقع در اســتان کرمانشاه که روستاي آبا و 
اجدادي اوست مهاجرت کرد. تا سال سوم متوسطه را در کرمانشاه 
گذراند و با برگشــت مجدد خانواده به خرمشهر، دوره متوسطه را 

در دبیرستان توحید این شهر به اتمام رساند.
وي در سال 72 در رشته دبیري زیست شناسي دانشگاه شهید 
چمران پذیرفته شــد و با عنوان دانشجوي ممتاز، این دوره را به 
اتمام رساند )76( و در همان ســال، در امتحان کارشناسي ارشد 
رشته بیوشــیمي دانشــگاه تربیت مدرس تهران پذیرفته شد. در 
خردادماه ســال 79 از پایان نامه کارشناســي ارشد خود با عنوان 
»مطالعات خون شناســي و ســیتوژنتیکي اثــرات گاز خردل بر 
مجروحان شــیمیایي جنگ تحمیلي« دفاع کرد. جلیلیان تا سال 
90 که در دورة دکتري رشــته بیوشیمي دانشگاه تربیت  مدرس 
پذیرفته شــد، در دبیرستان هاي خرمشهر مشغول به تدریس بود. 
و چون به تهران انتقال یافت، به صورت موقت به منطقه شــهریار 
منتقل شد و در دبیرستان هاي این شهر تدریس کرد. جلیلیان از 
سال 87 تاکنون با مجله رشد آموزش زیست شناسي همکاري دارد 

و عضو هیئت تحریریه این مجله است.
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é جوادیان،مسعود)1340،کرمانشاه(

é سردبیررشدآموزشتاریخ

مسعود جوادیان مدرک کارشناسي تاریخ را از دانشگاه اصفهان 
)1367( و مدرک کارشناســي ارشد این رشته را با گرایش ایران 

باستان ، از دانشگاه شهید بهشتي اخذ کرده است )1378(.
وي بیش از بیســت  سال کارشناس و کارشناس مسئول گروه 
تاریخ دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي بوده و در کارشناسي، 
تدوین و تألیف کتاب هاي درسي این رشته فعال بوده و هم زمان، 
با مجالت رشــد دانش آموزي و رشــدهاي بزرگ سال، با نوشتن 
مقاله، همکاري داشته است. با تأسیس مجلة رشد آموزش تاریخ از 
شماره نخست وي مدیریت داخلي این مجله را به مدت 15 سال 
به عهده داشت و از سال 1393 نیز با کناره گیري دکتر عبدالرسول 

خیراندیش، سردبیري مجله را برعهده گرفت.
جوادیان به جز مقاالتي که براي مطبوعات نوشته، کتاب هایي 
نیز، عمدتاً  براي گروه هاي کودک و نوجوان، تألیف و ترجمه کرده 
اســت؛ از جمله: تاریــخ نوآموز، میراث فرهنگــي، تاریخ جهان و 
دایرئ المعارف تاریخ ایران )محراب قلم(، سرگذشت تخت جمشید 
)پاژنگ( و اطلس جغرافیاي کودک )افق(. وي سرپرســتي انتشار 
یک مجموعــة ده جلدي تاریــخ ایران براي نوجوانــان با عنوان 
»چراهاي تاریخ ایران« )نشر قدیاني(، »تاریخ بخوانیم« »ت مثل 
تاریخ« و »تمدن هاي بزرگ جهان« )انتشــارات مدرســه( را نیز 

برعهده داشته است.
نیز  خیراندیش، حسني،  صالحي، معتمد

é جهانشاهی،ایرج)1370ـ1305(

é بنیانگذارمجالتپیك
ایرج جهانشاهي بنیانگذار مجالت »پیک« بود که پس از انقالب 
اســالمي با نام »رشد« منتشر شــد و بزرگ ترین نهاد مطبوعاتي 
دولتي، از نظر شــمارگان و گســترة توزیع است. همه کساني که 
شما در این فرهنگنامه با آن ها آشنا مي شوید در حقیقت میوه ها 
و ثمرات درختي هســتند که جهانشاهي در سال 1343 در نهاد 

آموزش وپرورش غرس کرد و تا امروز همچنان بارور مانده است. 
جهانشــاهي دانش آموخته رشــته تاریخ و جغرافیا، با گرایش 
تعلیم وتربیت از دانشسراي عالي بود. نخستین سال هاي خدمتش 
را در دبیرستان هاي اهواز و مسجد سلیمان گذراند. در آزمایشگاه 
شیمي در مسجد ســلیمان یکي از چشم هایش آسیب  دید که تا 

آخر عمر او را رنج مي داد. جهانشاهي طي ده سال خدمت آموزشي 
در خوزستان )38 ـ 1328( خدمات فرهنگي جالب توجهي انجام 
داد که از جمله انتشــار سالنامه فرهنگ خوزستان و نیز سالنامه 
ً  او به تهران منتقل شد و به  فرهنگ مســجد ســلیمان بود. بعدا
معاونت اداره کل آموزش بزرگ ساالن منصوب گردید. در این دوره 
او براي بزرگ ســاالن نوسواد )اکابر( کتاب هایي با عنوان »بخوانیم 
و بنویســیم« و »بخوانیم و با سواد شــویم« نوشت. در این زمینه 

جهانشاهی با همایون صنعتی زاده همکاری می کرد.
جهانشاهي یکي از پایه گذاران »مرکز تهیة خواندني ها« براي 
نوســوادان بود و همین مرکز بود که چندي بعد نام آن به »مرکز 

انتشارات آموزشی« تغییر یافت و جهانشاهي مدیر کل آن شد. 
در همین مرکز بود که جهانشــاهي اندیشة انتشار مجالتي را 
براي دانش آمــوزان و معلمان و خانواده ها به اجــرا در آورد و آن 
مجالتپیك بود. اولین مجله از این مجموعه، پیک دانش آموز 
بود که در دي ماه 1343 منتشر شد و چون با استقبال دانش آموزان 
و معلمان مواجه شــد، دیگر مجله هاي پیــک هم تولد یافتند؛ به 
این ترتیب: پیک نوآموز، پیک کودک، پیک معلم و خانواده، پیک 

نوجوانان و پیک جوانان.
مجله هاي پیک تحولي بزرگ در گســترش مطالعه و آگاهي 
در میان معلمان و دانش آموزان بود. مطالب آن  را عموماً مؤلفان و 
مترجمــان طراز اول و فرهیخته تهیه مي کردند. این مجالت تنها 
در شــش ماه اول سال تحصیلي، و هر دو هفته یک شماره چاپ و 

در سراسر کشور توزیع مي شدند. 
پس از انقالب اســالمي، جهانشــاهي به درخواست خودش 
بازنشســته و انتشــار مجالت پیک نیز با وقفه روبه رو شــد ولي 
ســرانجام با تغییر و تحوالتي در ســاختار و ســازمان آن ها با نام 

»رشد« منتشر شد که همچنان ادامه دارد. 
جهانشاهي پس از بازنشستگي به خدمت هاي علمي، آموزشی 
و فرهنگي خود ادامه داد. او که مترجم و ویراستاري قابل و برجسته 
بــود در این زمینه چند کار اساســي انجــام داد که یکي از آن ها 
پذیرفتن سرویراستاري »فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان« بود که 
به سرپرســتي خانم تورانمیرهادي آغاز شده بود. کار دیگر او 
سرپرستي و ویراستاري مجموعه 30 جلدي »نگاهي به تاریخ علم« 
بود که در انتشارات فاطمي چاپ شد. به جز این وي ده ها کار اعم 
از کتاب، مقاله، ترجمه و ویرایش انجام داد که بســیاري از آن به 
چاپ هاي مکرر رســیده است. از او در مجموع 18 کتاب )تألیف و 
ترجمه( بیش از 50 مقاله )تألیف، ترجمه( و ده ها اثر ویرایشي  باقي 
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مانده اســت. باید اضافه کنیم که جهانشاهي در تسهیل آموزش 
فارسي به کودکان سال اول دبستان نیز نقش مهمي ایفا کرد. او در 
سال 1346 با همکاري عباس سیاحي کتاب فارسي اول دبستان 
را نوشــت و با تغییراتي در روش آموزش باغچه بان روش تازه اي را 

به کار برد که به روش باغچه بان ـ جهانشاهي موسوم شد.
جهانشاهي در تیرماه سال 1370 در تهران درگذشت.

نیز ← حکیمي )محمود(، چیني فروشــان )محســن(، رباني 
)جعفر(، گلدان ســاز ) محســن(، حاجیان زاده )علیرضا( ، ناصري 

)محمد(

é چمنآرا،سپیده)1350،تهران(

é سردبیررشدبرهانریاضیاولمتوسطه

ســپیده چمــن آرا دانش آموختــة دوره های کارشناســی و 
کارشناس ارشــد ریاضي از دانشگاه صنعتي شریف است و دومین 
کارشناسي ارشد خود را نیز با گرایش آموزش ریاضي در دانشگاه 
شهید بهشتي به پایان رسانده است. وي از سال 1369 به تدریس 
ریاضي، نخســت در مدارس و سپس در دانشگاه صنعتی شریف و 
دانشگاه صنعت نفت تهران اهتمام و همزمان نیز با دفتر برنامه ریزي 

و تألیف کتاب هاي درسي، همکاري داشته است. 
نامبرده از ســال 1380 به مدت ده سال عضو هیئت تحریریه 
و مدیرداخلي مجله رشــد آموزش ریاضي بود و از ســال 1388 
به عضویت هیئت تحریریه مجله رشــد برهان راهنمایي )برهان 
متوســطه اول بعدي( درآمد و از ســال 1390 به سردبیري این 
مجله منصوب شد. وي با نشریه هاي گنجینه )انتشارات فاطمي( و 
ماهنامه ریاضیات )مدیرمسئول دکتر یحیي تابش( همکاری داشته 

و با مجله رشد جوان نیز همکاري دارد. 
نیز ← گویا، حاجی خانی، امیری، نامی

é چوبینه،مهدی)1337،گنبدکاوس(

é مدیرداخلیرشدآموزشجغرافیا
مهدي چوبینه لیســانس جغرافیا را از دانشگاه تربیت معلم و 
فوق لیســانس همین رشته را از دانشــگاه تهران اخذ نمود و چند 
ســال بعد نیز دوره دکتري خود را در رشته  جغرافیاي طبیعي به 
پایان رساند. سال های نخست خدمتش را به عنوان دبیر جغرافیا در 
شــهر رامیان استان گلستان سپري کرد و سپس به تهران منتقل 
شــد و از سال 1372 به عنوان کارشــناس در دفتر برنامه ریزي و 

تألیف کتب  درسي مشغول به کار گشت. در سال 1375 کارشناس 
مسئول گروه جغرافیا و از 1378 تا 1383 معاون همین دفتر بود. 
دکتر چوبینه از ســال 1375 عضو تحریریه رشد آموزش جغرافیا 
شــد و از ســال 1384 مدیریت داخلي مجله را بر عهده گرفت. 
عضویت در هیئت انتخاب جشــنواره هاي فیلم رشــد )5 دوره(، 
جشــنواره  نرم افزار هاي آموزشــي )3 دوره(، کتاب هاي آموزشي 
رشــد )2 دوره( و داوري جشنواره هاي رسانه هاي دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمي )4 دوره( از دیگر فعالیت هاي اوست. 
همچنین است اجراي چندین پروژة پژوهشي و یا نظارت بر آن ها، 
شــرکت در دوره هاي آموزش جمعیت دانشگاه ملي کازان سیتي 
فیلیپین، و آموزش از راه دور دانشگاه اقبال پاکستان از فعالیت هاي 

وي بوده است.
نیز ← شایان

é چهرازی،منصور)1345(

é نویسندهرشدآموزشتاریخ
دکتر منصور چهرازی دانش آموخته رشــته تاریخ از دانشگاه 
شیراز است. وی در مرودشــت فارس در دورة دبیرستان تدریس 
می کند و ســرگروه تاریخ این شهرستان و نیز سرگروه تاریخ اداره 
کل آموزش وپرورش فارس بود. مقاالتی از وی در مجله رشد تاریخ 

به چاپ رسیده است.

é چینیفروشان،محسن)1331،تهران(

é مدیرمسئولمجالترشد
محســن چیني فروشان دانش آموختة رشتة راه و ساختمان از 
دانشگاه پلي تکنیک )امیرکبیر( و داراي فوق لیسانس برنامه ریزي 
فرهنگي است. او در ارتباط با کودکان و نوجوانان خاصه در رشته 
آموزش وپرورش عهددار مشاغل مختلفي بوده است. مدتي مدیرکل 
دفتر انتشــارات کمک آموزشي، عضو شــوراي سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشــي، و مســئول مدارس جمهوري اســالمي 
ایران در اروپا بود و از ســال 1371 نیز مدیرعامل کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان شــد. او ســه دوره عضو هیئت داوران 
جشنواره فیلم هاي تربیتي آموزشــي رشد و نیز نمایندة مؤسسه 
ســیفژ در هیئت داوران جشنواره فیلم هاي تربیتي آموزشي رشد 
و نیز نمایندة مؤسســه سیفژ در هیئت داوران جشنواره فیلم هاي 
کودکان حیدرآباد هند بوده است. چیني فروشان 17 عنوان کتاب 
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در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان ترجمه و منتشر کرده است. 
با مدیریت چیني فروشــان، هویت مجالت رشد تثبیت و در نظام 

آموزش وپرورش نهادینه شد.
نیز ← حکیمي، رباني، گلدان ساز، حاجیان زاده، ناصري.

چرخیان،میترا)1344،همدان(

گرافیستمجالترشد
میترا چرخیان تحصیل کردة رشتة گرافیک است. وي از سال 
1374 به عنوان تصویرســاز همکاري خود را با مجالت رشد آغاز 
کرد و از 76 تا 78 طراح گرافیک مجله رشــد کودک بود. پس از 
آن نیز به مدت 5 سال صفحه آرایي رشد معارف را به عهده گرفت 
و مدتي هم صفحه آرایه رشــد قرآن بود و از سال 1383 تا 1390 
با رشد نوجوان همکاري داشت. خانم چرخیان عالوه بر همکاري 
با سازمان پژوهش، به صورت جنبي با ناشران بسیاري کار کرده و 
نیز تصویرسازي چند شماره از نشریات شاهد، یکي بود یکي نبود 

و... را بر عهده داشته است.
وي در سال هاي 76، 84 و 83 در جشنواره هاي کانون پرورش 

فکري و رشد برگزیده شده و لوح تقدیر دریافت داشته است.

حاجعليفرد،مرتضي)1340،تهران(

ویراستارمجالترشد
مرتضي حاجعلي فرد دانش آموخته رشته زبان و ادبیات عربي 
و فوق لیســانس این رشته است و تا اواخر دورة »سطح« نیز علوم 
حوزوي را آموخته است. وي خدمت رسمي خود را در وزارت ارشاد 
 اســالمي و در دفتر مطالعات و برنامه ریزی، بنیاد اندیشه اسالمی 
و ... گذرانیده است. حاجعلي فرد طي سال هاي )89ـ  88( ویراستار 
انتشارات مدرســه بود و پس از آن در ویراستاري مجالت رشد و 
دیگر متون تولید شــده در دفتر کمک آموزشــي همکاري داشته 

است.

حاجيآقاجاني،هادي)1330،مشهد(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشهنر
حاجي آقاجاني هنرمند در رشته خوشنویسي و در این فن داراي 
درجه ممتاز است. ســوابقی چون تدریس در تربیت معلم، مراکز 
آموزش عالي، دانشــکده هاي هنري و انجمن خوشنویسان دارد. 
همچنین عضویت در کمیتة تخصصي خوشنویســي فرهنگستان 

هنر جمهوري اسالمي ایران، شوراي برنامه ریزي تربیت معلم هنر و 
شوراي عالي انجمن خوشنویسان از سوابق اوست.

دریافت درجة علمي اســتادیاري از وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري در ســال 1377 و حضور در جشنوارة خوشنویسي جهان 

اسالم، از جمله موفقیت هاي وي مي باشد.
حاج آقاجاني از بدو تأســیس مجله رشــد آموزش هنر با آن 

همکاري داشت و آثاري از وي در این مجله منتشر شده است.
نیز ← هراتي

حاجیانزاده،علیرضا)1339،تهران(

مدیرمسئولمجالترشد
حاجیان زاده دانش آموخته دبیرستان علوي و داراي تحصیالت 
حوزوي اســت. وي طــي ســال هاي 87ـ  1379 مدیر کل دفتر 
انتشــارات کمک آموزشي و مدیرمسئول مجالت رشد بود. اهتمام 
بــه بخش مطالعات و پژوهش و مدون کــردن رویه هاي کاري در 
این دفتر، از نــکات مورد توجه حاجیان زاده در دورة مدیریت وي 

به شمار مي آمد.
گســترش فعالیت بخش توزیع مجالت رشــد و برقرار کردن 
سفرهاي دسته جمعي سردبیران مجالت رشد، همراه با مدیر کل و 
معاونان دفتر به استان ها و دیدار با مدیران مدارس و دانش آموزان 
از ابداعات او در این دوره بود که موجب افزایش چشمگیر شمارگان 
مجالت شد و براي نخستین بار، شمارگان مجله هاي رشد کودک، 
رشــد نوآموز و رشــد دانش آموز به بیش از یک میلیون نسخه در 

ماه رسید.
در دورة مدیریت حاجیان زاده انتشــار مجله هاي رشد آموزش 
مدیریت، رشد مشاور مدرســه و رشد آموزش پیش دبستاني آغاز 
شد. حاجیان زاده از سال 1392 به مدت شش سال ریاست کانون 

پرورش فکري کودکان و نوجوانان را بر عهده داشت.
نیز ← چیني فروشان، رباني، گلدان ساز، ناصري

حاجیخانی،پری)1361،تهران(

مدیرداخلیرشدآموزشریاضی
پری حاجی خانی فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک از دانشگاه 
آزاد اســالمی اســت و از پاییز 1390 همکاری خــود را با مجلة 
رشــد آموزش ریاضی شــروع کرده و از زمستان 1392 نیز مدیر 
داخلی مجلة رشــد آموزش ریاضی شــد. او همچنین از پاییز 95 



21

همکاری خود را با مجلة رشــد برهان متوســطه اول آغاز کرد و 
مدتی مدیرداخلی رشد برهان متوســطه اول را نیز عهده دار 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 آموزش وپرورش همکاری داشته است. خانم 
پری حاجی خانی همچنین تا سال 1392 کارشناس خانه ریاضیات 
تهــران و مجری چندین کارگاه آموزشــی در حوزه ریاضی برای 

دانش آموزان دوره ابتدایی در این مرکز بوده است.

حجتيطباطبایي،افسانه)1340،بروجرد(

ویراستارمجالترشد
خانم طباطبایي مدرک لیســانس زبان و ادبیات فارســي از 
دانشگاه تهران )1369( و فوق لیسانس ادبیات نمایشي از دانشگاه 
آزاد اسالمي دارد )1383( و فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسي 
را از دانشگاه دولتي پونا )هندوستان( )2009( دریافت کرده است. 
وي از 1369 همــکاري خود را با ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي شــروع کرد و از 1369 تا 1385 ویراستار و سرویراستار 

کتاب هاي درسي/ دفتر تألیف بود.
عالوه بر این وي نویسنده و مترجم است و تاکنون چند کتاب 
ترجمه کرده و مقاالتي نیز در مجالت رشــد نوشــته است. او در 
دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشــي ویرایش مجالت رشد را بر 

عهده دارد.

حدادعادل،غالمعلي)1324،تهران(

بنیانگذارمجالترشدتخصصي
دکتر حدادعادل دانش آموختة دبیرستان علوي تهران و داراي 
لیســانس و فوق لیسانس فیزیک از دانشــگاه هاي تهران و شیراز 
اســت. وي پس از آموختن فیزیک در رشته هاي علوم اجتماعي و 
فلســفه به تحصیل فلسفه در دانشگاه تهران پرداخت و در محضر 
استادان طراز اول این رشته همچون استاد شهید مرتضي مطهري 
و دکتــر یحیي مهدوي و... تلمذ کرد و در ســال 1354 دکتراي 
فلسفه گرفت. او که از شاگردان خاص استاد مطهري بود در دهه 
50 در مرکز علوم انساني دانشگاه صنعتي آریامهر )شریف فعلي( به 
تدریس مباحث علوم انساني و معارف اسالمي مي پرداخت و بعداً 

استاد فلسفه در دانشگاه تهران شد.

پــس از انقــالب، او از ســال 1360 همــکاري خــود را با 
آموزش وپرورش در زمینه تألیف کتب درســي شروع کرد. سپس 
به معاونت وزیر و ریاســت سازمان پژوهش و برنامه ریزي منصوب 
شد )1361( و در طي بیش از ده سال خدمات شایان توجهي در 
این سازمان، از جمله در زمینه تألیف کتاب هاي درسي متناسب با 
گفتمــان انقالب انجام داده. آنچه نام دکتر حدادعادل را در زمینه 
تولید مجالت رشــد شاخص مي ســازد، عالوه بر حمایت از ادامة 
انتشــار مجالت پیک )با نام جدید رشد(، بنیان گذاشتن مجالت 
آموزشي تخصصي رشــد براي دبیران دبیرستان هاست که تا آن 
زمان ســابقه نداشــت. این مجالت که به تدریج و طي چند سال 
بــر عناوین آن ها افزوده شــد و تعدادي از آن هــا در دورة بعد از 
دکتر حدادعادل منتشــر شد عبارت اند از: رشد آموزش زبان ادب 
فارســي، رشد آموزش ریاضي، رشد آموزش فیزیک، رشد آموزش 
شیمي، رشــد آموزش زیست شناسي، رشد آموزش زمین شناسی، 
رشــد آموزش جغرافیا، رشد آموزش علوم اجتماعي، رشد آموزش 
تاریخ، رشــد آموزش معارف، رشــد آموزش قرآن، رشد آموزش 
هنر، رشد آموزش تربیت بدني، رشد آموزش مشاور مدرسه، رشد 
آموزش زبان خارجي، رشــد آموزش فني وحرفه اي، رشد آموزش 

پیش دبستاني و رشد آموزش مدیریت.
دکتر حدادعادل از سال 1373 به ریاست فرهنگستان زبان و 

ادب فارسي منصوب شد.

حدادي،سیدمحمود)1326،قزوین(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي
دکتر ســیدمحمود حدادي تحصیالت خود را در رشته زبان 
و ادبیات آلماني در دانشــگاه فراي در برلین به پایان رسانده است 
)1385(. وي در سال هاي 78 ـ 1374 عضو هیئت تحریریه رشد 
زبــان بود و بــه تألیف مقاالتي به زبان آلمــان و یا ویرایش آن ها 

مي پرداخت.
نیز ← بیرجندي، میرحسني، عناني سراب، مفتون، کبیري.

حریري،شیوا)1350،بابل(

نویسندهرشدنوآموز
شــیوا حریري عضــو تحریریه هفته نامــه دوچرخه )ضمیمه 
روزنامة همشــهري(. عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و 
گروه الک پشــت پرنده بوده اســت. وي عالوه بر روزنامه نگاري به 
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ویراستاری نیز اشــتغال دارد و با ناشراني هم چون کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، نشر چشمه و نشر افق همکاري داشته 
اســت. تاکنون نیز کتاب هایي چون »قرمز قرمز« )نشر چشمه( و 
»استوارت هورتن. تغییر کوچک« )نشر ویدا( ترجمه نموده است. 

حریري از سال 89 تا 92 با رشد نوآموز همکاري داشت.

حسنالریجاني،اعظم)1341،تهران(

عكاسمجالترشد
خانم الریجاني عکاس و فیلم بردار اســت و ســالیان متمادي 
با همة نشــریات رشــد همکاري داشته اســت. وي یک عکاس 
خودآموخته اســت که عالوه بر حضور دائمی در مجالت رشــد با 
مجالت شــاهد نوجوان، دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درســي، 
انتشــارات صابرین، نشــر پیدایــش و ... را در کارنامة خود دارد. 
الریجاني در 4 دورة جشنوارة عکس رشد عضو هیئت انتخاب بوده 
و خود نیز در چند جشنواره عکس جزو برگزیدگان بوده است. به 
عالوه در کیهان بچه ها و مجالت رشد قصه و داستانک مي نویسد.

نیز ← بهرامي، محسني

حسني،عطاءاهلل)1331،تهران(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتاریخ
عطاءاهلل حســني داراي دیپلــم ادبي از دارالفنــون تهران و 
فارغ التحصیل رشــته تاریخ از دانشگاه شیراز است )1354(. و در 
همین رشته از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي دکتري 
گرفته اســت. نامبرده هم اکنون عضو هیئت علمي و دانشیار گروه 
تاریخ دانشکدة ادبیات و علوم انساني دانشگاه شهید بهشتي است.
سوابق کاري و اجرایي و مدیریتي دکتر عطاءاهلل حسني عبارت 
است از: رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتي )80ـ  
1370( دانشیار تاریخ دانشگاه شهید بهشتي از 1379، مدیر گروه 
تاریخ دانشگاه شهید بهشتي )82ـ  1380(. وي از بدو انتشار مجله 

رشد تاریخ )1356( عضو هیئت تحریریه آن بوده است.
کتاب هاي تاریخ ایل شاهســون بغدادي، استادي از دانشگاه 
ملــي ایران، تاریخ معاصر جهان، مطلع االعتقاد في معرفئ المبدأ و 

المعاد. از جمله آثار دکتر حسني است.
نیز ← خیراندیش، صفت گل

حسینزادهیوسفي،غالمحسین)1328،رشت(

نویسندهدررشدآموزشفنيوحرفهايوکاردانش
یوسفی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد مرکز در تهران اســت. نخست در گیالن دبیر 
دبیرستان هاي فني وحرفه اي بود و از سال 1364 به معاونت مالي 
و اداري وزارت آموزش وپرورش منتقل شــد. وي تاکنون مناصب 
مختلفي داشــته که آخریــن آن ها معاونت دفتــر فني وحرفه اي 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي است. حسین زاده همچنین 
در اجراي طرح هاي پژوهشي متعددي مشارکت داشته است. وي 
عالوه بر رشــد آموزش فني وحرفه اي با نشریات دیگري همکاري 
داشته که بیشترین آن به نشــریه »مدارس کارآمد« در دهه 80 

مربوط است.

حسیني،احمد)1330،همدان(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزمینشناسي
احمد حســیني دانش آموختة رشته زمین شناسي است و در 
ســال هاي خدمت خود در مناطق مختلف کشــور و سرانجام در 
تهران به تدریس اشتغال داشته است. او از سال 1362، با تأسیس 
مجله رشــد آموزش زمین شناســي به عضویــت هیئت تحریریه 
آن منصوب شــد و مقاالتی در این مجله مي نوشــت. حسیني در 
ســال هایي که کارشناس گروه زمین شناســي دفتر تألیف بود در 

تألیف کتاب هاي علوم و زمین شناسي نیز همکاري داشت.
نیز ← دانشفر )حسین(

حسیني،سیدامیر)1323،تهران(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتربیتبدني
سیدامیر حســیني داراي مدرک کارشناســي تربیت بدني و 
کارشناســي ارشد مدیریت فرهنگي اســت. وي از سال 1358 به 
بعد در دســتگاه هاي دولتي مناصب مختلفی داشته و به ویژه در 
کمیته های المپیک خدمات شــایاني نموده اســت. در عین حال 
داراي تجارب مطبوعاتي نیز هســت. حسیني طرح هاي پژوهشي 
متعــددي را اجرا نموده و داراي چنــد کتاب و مقاالت متعدد در 
زمینه هــاي تربیت بدني اســت. نیز در تألیف معرفــي قهرمانان 
المپیک و پارالمپیک مشــارکت داشته اســت. وي عضو تحریریه 

رشد تربیت بدني است.
نیز ← آزمون، گائیني، کاشف



23

حشمتي،محمدرضا)1343،تهران(

سردبیررشــدراهنمایيتحصیلي،آموزشمتوسطهو

معلم
محمدرضــا حشــمتی دانش آموختة کارشناســي فیزیک از 
دانشــگاه تهران و داراي مدرک کارشناسي ارشد آموزش وپرورش 
تطبیقي اســت. او که تجربیات ممتدي در مجتمع آموزشي مفید 
تهران دارد، از ســال 1388 به ســردبیري مجلة رشــد آموزش 
راهنمایي تحصیلي منصوب شــد. این مجله در پي تحول در نظام 
آموزش وپرورش در ســال 1393 ـ 1392 به مجلة رشد آموزش 
متوســطه تغییر نام داد و پس از یک ســال، در مجلة رشد معلم 
ادغام شــد و محمدرضا حشمتي در این مجله به سردبیري ادامه 
داد. در ســوابق مدیریتي او انجام پروژه هاي »تربیت روشــمند«، 
»مهارت هاي زندگي«، و »بهینه سازي آموزش« به چشم مي خورد 
که آن ها را در دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع آموزشي مفید به 

انجام رسانده است.
نیز ← تن ساز، رباني، بخشنده

حّقاني،نادر)1342،تهران(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي
نادر حقاني دانش آموختة دکترا از دانشــگاه بیله فیلد آلمان 
با رتبه ممتاز اســت. از خدمات او در ایــران راه اندازي اولین دورة 
دکتراي آموزش زبان آلماني در دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه 
پوتسدام آلمان بوده است. دکتر حقاني از سال 1383 تاکنون عضو 
هیئت تحریریه رشــد آموزش زبان است و با بخش آلماني مجله 

همکاري دارد.

حقپرست،نورا)1340،تهران(

سردبیررشدکودکونوآموز
نورا حق پرســت دانش آموخته کارشناســي ادبیات است. وي 
نزدیک به 8 سال ســردبیر مجله هاي رشد کودک و رشد نوآموز 
بوده و در رادیو نیز به عنوان ســردبیر گروه کودک فعالیت داشته 

است.
او عالوه بر انتشــار چنــد کتاب در زمینــه ادبیات کودک و 
نوجوان، مجموعه کتابي را با عنوان »راه بهتر« نوشــته که محور 
آن مهارت هاي زندگي و رفتارهاي اجتماعي اســت. حق پرست در 

کانــون پرورش فکري کودکان و نوجوانــان نیز خدمت کرده و از 
جمله مدیریت انتشارات کانون را بر عهده داشته است.

نیز ← گروگان

حقشناس،عليمحمد)1319،جهرمـ1389،تهران(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانوادبفارسي
علي محمد حق شناس در خانواده اي روحاني در جهرم به دنیا 
آمد. دیپلم ادبي را از دبیرستان  نمازي شیراز گرفت و از دانش سراي 
عالي تهران )دانشگاه تربیت معلم( در رشته زبان و ادبیات فارسي 
لیســانس خود را اخذ کرد. سپس به انگلستان رفت و از دانشگاه 
لندن در رشته زبان شناسي و آواشناسي همگاني دکترا گرفت و در 

سال 1352 به ایران بازگشت.
او استاد زبان شناسي و فرهنگ نوین بود. حق شناس در تهران 
درگذشت و به وصیت خودش در کالردشت به خاک سپرده شد. 
آن شادروان با مجله رشد زبان و ادب فارسي همکاري داشت و از 
شماره 59 این مجله تا زمان فوت عضو هیئت تحریریه آن بود. از 

حق شناس آثار متعددي به جا مانده که از آن جمله است:
 فرهنگ انگلیسي به فارسي هزاره تهران: انتشارات فرهنگ 

معاصر، 1379.
 دستور زبان فارســي. ویژه دوره هاي کارشناسي پیوسته و 
ناپیوسته آموزش زبان و ادبیات فارسي براي تربیت معلم. انتشارات 

مدرسه. 1387.
 زبان فارسی )1(، )2(، )3( دبیرستان )تألیف گروهی(.

ترجمه ها:
 تاریخ مختصر زبان شناسی. نوشته آر. اچ. دوبینز. نشر مرکز. 

.1370
 مکاتب زبان شناســی 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.

حقگو،سحر)1360،رشت(

تصویرگرمجالترشددانشآموزي
ســحر حقگو دانش آموختة 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 بچه ها، ســروش کودکان و... 
ســابقه همکاری دارد و برای کتاب های 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 2002 م 

جایزه ای دریافت کرده است.

حقوقی،محمد)1388ـ1316،اصفهان(

نویسندهمجالتپیك
حقوقــی تحصیالت خــود را تا پایان دبیرســتان در اصفهان 
گذراند و ســپس وارد دانشســرای عالی تهران شــد و از محضر 
استادان برجسته ای چون جالل همایی، محمد معین و پرویز ناتل 
خانلری استفاده کرد. وی دبیر ادبیات در دبیرستان در اصفهان بود 

و مشغله فکری اش شعر و ادبیات بود.
حقوقی و جمعی دیگــر از عالقه مندان به فعالیت های ادبی و 
فرهنگی در اصفهــان )دهه 40( مجله ای به نام »جنگ اصفهان« 
منتشر مي کردند که در آن سال ها بر جوانان تأثیرگذار بود. حقوقي 
در مقطعي با نشــریات پیک همکاري داشت و سلسله مقاالتي را 
درباره شــاعران و نویسندگان بزرگ فارسي در مجله پیک جوانان 
)شــاعران کهن( نوشته اســت. از آثار اوست: شــعر نو از آغاز تا 
امروز )گزیدة 50 ســال شعر نیمایي( با شــب، با زخم، با گرگ؛ 
زوایا و مدارات. فصل هاي زمســتاني، شرقي ها. حقوقي در اصفهان 

درگذشت و در قطعه نام آوران باغ رضوان به خاک سپرده شد.
نیز ← نجفي )ابوالحسن(، میرعالیي )احمد(

حكمتي،بهنام)شیراز،1346(

سردبیررشدمشاورمدرسه
بهنام حکمتي داراي لیســانس مشــاوره از دانشگاه اصفهان 
)1373( فوق لیسانس این رشته از دانشکدة مدیریت و برنامه ریزي 
وزارت آموزش وپرورش )1380( و دکتراي کارآفریني بین الملل از 
دانشگاه آزاد اسالمي است. وي تاکنون در شیراز، اصفهان و دفاتر 
ستادي )تهران( مشاغل مختلفي داشته و فعالیت هاي آموزشي و 

پژوهشي گوناگوني را انجام داده است.
حکمتي نخســتین سردبیر مجله رشد مشــاور مدرسه بوده 

)1384( و مقاالتي نیز در آن به رشتة تحریر درآورده است.
نیز ← غالمي

حمزهزاده،محمد)1348،تهران(

سردبیررشدکودک،نوآموزودانشآموز
محمد حمزه زاده دانش آموختة رشــته کارگرداني سینماست. 
او از هفده ســالگي نوشتن براي مجالت را آغاز کرد و در بیست و 
دو سالگي اولین کتاب خود را که مجموعه قصه اي براي نوجوانان 
بود به چاپ رساند. از بیســت و چهار سالگي و همزمان، سردبیر 
ســه مجلة رشد کودک، رشد نوآموز و رشــد دانش آموز شد و در 
ادامة فعالیت خود در مجالت رشد، چهار سال معاون هنري دفتر 

انتشارات کمک آموزشي بود.
حمزه زاده، کار در حوزه هنري را با همکاري با دفتر ادبیات و 
هنر مقاومت شــروع کرد. سپس وارد مجله سوره نوجوانان شد و 
چند سالي به طور همزمان با سه دفتر رشد، ادبیات مقاومت و سورة 
نوجوانان همکاري داشــت. او از سال 81 بار دیگر به حوزه رفت و 

مسئولیت انتشارات سورة مهر را بر عهده گرفت.
از این نویسنده تاکنون پانزده کتاب براي کودکان و نوجوانان 
به چاپ رســیده که تعدادي از آن ها برنــدة جوایز مختلف ادبي 
شــده اند. حمزه زاده در ســال 88 جایزة ربع قرن ادبیات کودکان 
دفاع مقدس را براي کتاب »چشم چشم دو ماهي« از آن خود کرد.

حمیدزاده،غالمرضا)1344،سبزوار(

عضوتحریریهرشدآموزشعلوماجتماعي
غالمرضا حمیدزاده دانشجوي دکتري جامعه شناسي است. وي 
شــاغل در سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي است و تاکنون 
بیــش از 30 مقاله در نشــریات مختلف و بیــش از 10 کتاب در 
زمینه هاي علوم تربیتي و رایانه منتشــر کرده اســت و همچنین 
مجري و همکار حدود 20 طرح پژوهشي بوده است. حمیدزاده از 
ســال 91 به عضویت هیئت تحریریه رشد آموزش علوم اجتماعي 

منصوب شد.

حمیدي،مهرزاد)1337،آشتیان(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتربیتبدني
مهرزاد حمیدي مدرک کارشناســي ارشــد خود را، در رشته 
تربیت بدني، از دانشــگاه تربیت مدرس تهــران و مدرک دکتراي 
تخصصي خود را از دانشــگاه تهران دریافت کرده اســت. ایشان 
عضو هیئت علمي دانشــگاه تهران است و عالوه بر مسئولیت هاي 



25

اجرایي مختلف، با مرتبه دانشیاري مشغول تدریس به دانشجویان 
مقاطع تحصیالت تکمیلي مي باشــد. تألیف و ترجمه بیش از 14 
عنوان کتاب، انجام بیش از 10 طرح پژوهشي، انتشار بیش از 100 
مقاله علمي و پژوهشي در نشریات معتبر داخلي و خارجي و ارائه 
بیــش از 80 مقاله در همایش ها، کنفرانس ها و کنگره هاي ملي و 

بین المللي از جمله فعالیت هاي پژوهشي ایشان مي باشد.
دکتر حمیدي از زمستان 1393، به عضویت هیئت تحریریه 

مجله رشد آموزش تربیت بدني منصوب شد.
نیز ← آزمون، حالجی

حالجي،محسن)1347،تهران(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتربیتبدني
محســن حالجي داراي دکتراي مدیریــت و برنامه ریزي در 

تربیت بدني و عضو هیئت علمي دانشگاه فرهنگیان است.
وي تاکنون در پست هاي گوناگوني خدمت کرده و نیز چندین 
کتــاب در زمینه تخصصي خــود تألیف یا ترجمه نموده اســت. 
دکتر حالجي مدرک مربیگري چند رشــته ورزشــي نظیر شنا و 
دوچرخه ســواري را دارد و در تألیف کتاب هاي درسي تربیت بدني 
نیز همکاري داشته است. وي عضو هیئت تحریریه رشد تربیت بدني 
اســت و مقاالت متعددي را براي این مجله نوشته یا ترجمه کرده 

است.
نیز ← گائیني، آزمون

حكیمي،محمود)1323،تهران(

سردبیررشددانشآموز
محمود حــاج حکیمي، معروف به محمــود حکیمي، متولد 
جنوب تهران است. وي دورة نوجواني را در فضاي سیاسي، مذهبي 
و اجتماعي دهــة 30 گذراند و با جریان هاي فعال مذهبي و ملي 
آشنا شد و خود نیز در آن ها فعالیت فرهنگي داشت. از دانشسراي 
عالي لیســانس زبان انگلیســي گرفت و در دبیرستان هاي تهران 
به تدریــس پرداخت. از جواني به همــکاري با مجله هاي مکتب 
اسالم، نجات نسل جوان، نسل نو و پیام شادي که در قم از سوي 
دارالتبلیغ اسالمي منتشر مي شد، روي آورد و داستان هاي جذابي 
با زمینه هاي اسالمي و انقالبي در آن ها  نوشت. در سال هاي قبل از 
انقالب، حکیمي نخستین نویسنده اي بود که توانست مضمون هاي 
دیني و انقالبي را به نحو مؤثري دستمایة خلق داستان هاي کوتاه 

و بلند قرار دهد که به گونه شــگفت انگیزي با استقبال نوجوانان 
روبه رو مي شد.

با پیروزي انقالب اسالمي، حکیمي از سوي محمد علي رجایي 
ـ کفیل وقــت وزارت آموزش وپرورش ـ بــه همکاري در بازبیني 
کتاب هاي درســي دعوت شد و از جمله توانست کتاب هاي تاریخ 
دورة سه سالة راهنمایي تحصیلي را تجدید تألیف و ویرایش کند. 
وي همچنین در تجدید انتشــار مجالت آموزشي »پیک« که در 
اثر حوادث انقالب متوقف شــده بود و بعدها با نام »رشد« منتشر 
شــد، نقش فعالي ایفا کرد و به مدت دو سال مجلة دانش آموز را 

انتشار داد.
محمود حکیمي به جز داســتان، در زمینة تألیف کتاب هاي 
علمي و تاریخي براي نوجوانان نیــز کارنامه اي پربرگ و بار دارد. 
وي در ســال 1378 به دریافت نشــانـ  تعلیم وتربیت از دســت 

سیدمحمد خاتميـ  رئیس جمهور وقت مفتخر شد.

حیدریابهری،غالمرضا)1348،تهران(

نویسندهمجالترشددانشآموزي
غالمرضــا حیدری، طلبــه و دانش آموخته حــوزه علمیه قم 
است. فعالیت قلمی گسترده ای دارد و آثار متنوعی برای کودکان 
و نوجوانان منتشــر کرده که پاره ای از آن ها توانســته اســت در 
جشــنواره های 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 850 صفحه در قطع 

رحلی منتشر شده است.
حیدری ابهــری کتاب هایی در حوزه توحید و خداشناســی 
برای کودکان نوشــته است و در همین زمینه با مجله رشد نوآموز 

همکاری دارد.

حیدریمالیری،محمد)1326،مالیر(

نویسندهپیكنوجوان
وی دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه تهران است. از دورة 
تحصیل به نویســندگی و ترجمه روی آورد و با کار در مؤسســة 
انتشــارات فرانکلین به ویراســتاری کتاب های فیزیک پرداخت و 
خود نیز بیش از ده کتاب را به فارســی ترجمه کرد. مالیری بعداً 
به تحصیل ادامه داد و مدارج عالی فوق دکترا را در دانشــگاه های 
فرانسه طی کرد و در اخترشناسی چهره ای نامدار شد. وی عالوه بر 
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فیزیک در زبان شناسی و تاریخ نیز صاحب نظر است و با زبان های 
باستانی و گویش های 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)1341،تهران(

مدیرداخلیرشدآموزشقرآنومعارفاسالمي
فضل اهلل خالقیان در سال 1363 در امتحان ورودی دانشکدة 
الهیات دانشــگاه تهران، در رشته فلسفه و کالم اسالمی، پذیرفته 
شــد و پس از دریافت مدرک لیســانس و ســپس فوق لیسانس 
دکترای خود را نیز در رشــته فلســفه و کالم اسالمی، با گرایش 

حکمت متعالیه، به سال 1380 دریافت کرد.
وی از سال 1376 به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
منتقل و به عنوان مدیر داخلی مجله رشد آموزش معارف اسالمی 
مشــغول به کار شد. این همکاری به طور پیوسته تا 13 سال تداوم 
پیــدا کرد. ضمن اینکه طی این ســال ها مقاله هایی را نیز در این 
نشــریه به چاپ رســاند که زمینه های گوناگون علمی و آموزشی 

را شامل می شد. وی مدرس دانشگاه علوم قرآنی شهر ری است.
نیز ← اعتصامی، حداد عادل

خداجوی،زهره)1341(

مدیرداخلیرشدکودک،نوآموزودانشآموز
زهره خداجــوي متولد بندرانزلي و داراي مدرک کارشناســي 

زبان و ادبیات فارسي از دانشگاه آزاد رشت است.
وي از ســال 1372 به دفتر انتشــارات کمک آموزشي، بخش 
مجالت رشــد، وارد شــد و طي ســال هاي متمــادي وظایف و 
مسئولیت هاي متعددي را عهده دار شد که از جمله مدیریت داخلي 
مجله های رشــد کودک )79 ـ 74( رشد دانش آموز )79 ـ 74( و 
رشد نوآموز)72ـ  89( است. در سال 94ـ  93 نیز در انتشار مجله 
رشد روشن )به خط بریل ویژه نابینایان( همکاري داشته است. از 

خانم خداجوی آثاري نیز در مجالت رشد انتشار یافته است.
نیز ← همتی، حمزه زاه

خردور،طاهره)1345،تهران(

مدیرداخلیرشدکودک
طاهره خردور فارغ التحصیل کارشناسي علوم تربیتي است. وي 

از سال 63 در منطقة 2 شهر تهران به آموزگاري مشغول شد و در 
سال 1371 به دفتر انتشارات کمک آموزشي انتقال یافت. خردور 
مدیرداخلي رشــد آموزش کودک است و عالوه بر سابقه همکاري 
با رادیو صداي معلم و دریافت نشــان ها و تقدیرنامه هاي متعدد، 
تاکنون حدود 100 جلد کتاب در زمینه آموزش و ادبیات کودکان 

منتشر کرده است. 
نیز ← قاسم نیا، راستی

خرقانی،محسن)1359،تهران(

گرافیستمجالترشد
محسن خرقاني داراي کارشناسي ارشد پژوهش هنر از دانشگاه 
هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران است. وي به عنوان طراح گرافیک 
با مجله زمین شناسي )سه شــماره در سال 1393 و 1392( کار 
خود را آغاز کرد. خرقانی از ســال 1383 نیز با انتشارات مدرسه، 

به عنوان مدیر هنري و طراح گرافیک همکاري داشته است.

خلجی،حسن)1336،اراک(

عضوتحریریهرشدآموزشتربیتبدنی
حسن خلجی دارای کارشناســی تربیت بدنی از مدرسه عالی 
ورزش )1359( اســت و دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس 
)1374( گرفته اســت. او عضو هیئت علمی دانشــگاه اراک است 
و عالوه بر تدریس دروس مختلــف تربیت بدنی، حدود 70 مقاله 
پژوهشــی و 11 کتاب در زمینه های مربوط به تربیت بدنی منتشر 

کرده است.
دکتر خلجی از پاییز 1379 تا تابستان 1388 به عنوان هیئت 

تحریریه مجله رشد تربیت بدنی، با این مجله همکاری داشت.

خلخالی،سیدمرتضی)1308،نجف(

عضوتحریریهرشدآموزششیمی
ســید مرتضي خلخالي، زماني که پــدرش مأمور تدریس در 
مدارس ایران در عراق شده بود، در نجف متولد شد. پدرش معلم 
ریاضي و در عین حال در امر تربیت معنوي فرزندان و دانش آموزان 

خود وظیفه شناس بود.
خلخالي پس از بازگشت به ایران، با ورود به دانشسراي عالي، 
از این دانشســرا لیسانس شــیمي گرفت )1330( و به استخدام 
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آموزش وپرورش درآمد. مجموعه فعالیت  هاي ارزشمند و موفق او 
در امر تدریس و خدمات صادقانه اش سبب شد در سال 1350 به 
مرکز تحقیقات و برنامه ریزي درســي دعوت شود. در همین دوره 
او به آمریکا اعزام شــد و یک دوره شش ماهه برنامه ریزي درسي 
را گذراند. او در ســال 1356 به بازنشستگي زودهنگام به خدمت 
رسمي خود پایان داد. ولي تا سال ها همچنان فعال بود و در تألیف 
کتاب هاي درسي، آموزش معلمان و همکاري با مجالت تخصصي 

رشد فعال بود. 
حجم گســترده فعالیت هاي خلخالي و کوشــش هاي متوالي 
او بــراي مطالعه و پژوهــش و ارائه طرح هاي اصــالح  نظام هاي 
برنامه ریزي درســي، منجر به تقدیر مراجع رسمي و علمي از این 
فعالیت ها طي سال هاي گذشته شده است. وی از نخستین اعضای 

هیئت تحریریه مجله رشد شیمی بود.

خلیلی،روحاهلل)بروجن(

عضوتحریریهرشدآموزشفیزیك
روح اهلل خلیلی دانش آموخته 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 1379 به هیئت تحریریه رشد فیزیک 
پیوســت. وی دارای ده ها کتاب درسی و غیردرسی اعم از تألیف و 

ترجمه و ده ها مقاله در زمینه فیزیک است.

خلیلی،سپیده)1338،تهران(

سردبیررشدکودکونوآموز
ســپیده خلیلي، داراي دکتراي روان شناســي از آلمان، عضو 
انجمن روان شناسان کودک ایران و نیز نویسنده و مترجم کودک 
و نوجوان اســت. وي بیش از 150 عنــوان کتاب براي کودکان یا 
دربارة کودکان، منتشر کرده و نخستین سردبیر مجله  رشد کودک 
)1372( نیز بوده است. عالوه براین سردبیري مجالت رشد نوآموز، 
شاهد کودکان و پرستو )ضمیمه نشریه بچه هاي شرق( را به عهده 

داشته است.
آثار سپیده خلیلي، تاکنون جوایز جشنواره هایي چون جشنواره 
کتاب کانون پرورش فکري کودکان جشــنواره مطبوعات کودک، 

دوچرخه طالیی و... را براي وي به همراه آورده است.
دکتر خلیلي کتاب هایي نیز در زمینة علوم تربیتي )ترجمه و 

تألیف( نیز منتشر کرده است.
نیز ← قاسم نیا، موسوی گرمارودی

خوشبینخوشنظر،محمدرضا)1348،تهران(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشفیزیك
محمدرضا خوش بین خوش نظر دانش آموخته کارشناسی ارشد 
فیزیک از دانشــگاه امیرکبیر اســت و با گروه فیزیک دفتر تألیف 

کتاب های 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، زیست شناسی، تکنولوژی آموزشی، و رشد 
معلم نوشــته اســت. وی تعدادی مقاله به زبان انگلیسی نیز در 
سطح بین المللی منتشر کرده است. خوش بین خوش نظر همچنین 
کتاب های علمی متعددی را ترجمه کرده که از آن جمله اســت: 
مبانی فیزیک )هالیدی( در سه جلد، نمایش هیجان انگیز فیزیک 

در دو جلد و حرارت و ترمودینامیک.

خیراندیش،عبدالرسول)1336،برازجان(

سردبیررشدآموزشتاریخ
عبدالرسول خیراندیش دکتراي تاریخ خود را از دانشگاه تربیت 
مدرس گرفته است. او کار خود را با دبیري تاریخ در برازجان آغاز 
کرد، سپس به سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي منتقل شد. 
)1364( و با عنوان کارشــناس وکارشناس مسئول گروه تاریخ در 
دفتــر برنامه ریزي و تألیف کتب درســي عهده دار امور کتاب هاي 
درســي تاریخ شد او از ســال 1371، عضو هیئت علمي دانشگاه 

شیراز گردید. 
دکتر خیراندیش اولین ســردبیر رشد آموزش تاریخ است و تا 
شــماره پنجاه و چهار این مسئولیت را برعهده داشت و پس از آن 

نیز همکاري خود را با تحریریه این نشریه ادامه داد.
از دیگر فعالیت ها و خدمات ماندگار دکتر خیراندیش مي توان 
به پایه گذاري و ســردبیري نشــریه کتاب ماه »تاریخ و جغرافیا« 
در وزارت ارشــاد اسالمي اشــاره کرد. او از شماره نخست تا صدم 
این نشــریه سردبیر آن بود و ضمن انتشــار شایسته آن ، کوشید 
بــا حمایت از نویســندگان جوان، به تربیت نســلي نو در عرصه 

تاریخ نگاري کمک کند.
نیز: ← حسني )عطاءاهلل(، جوادیان، صفت گل
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دادار،نصراهلل)1335،بهبهان(

گزارشگرمجالترشد
دادار داراي مدرک کارشناســي علوم تربیتي از دانشگاه اهواز  
اســت. دورة روزنامه نگاري را نیز گذرانده و تجارب زیادي در این 
حوزه اندوخته اســت. دادار ابتدا در دبیرستان هاي اهواز تدریس 
مي کرد )1362ـ  1361( سپس به تهران آمد و در مؤسسه کیهان 
به کار مشــغول شــد، )1385ـ  1363( و بعدها بــا روزنامه جام 
جم نیز همکاري کرد. وي مدتي نیز دبیر سرویس علمي ماهنامة 
کیهان علمي شد )1373 ـ 1369( که نشریه اي مفید و خواندني 
براي نوجوانان بود. دادار همکاري خود را با نشــریات رشد از سال 
1370 آغاز کرد. او 4 ســال گزارشگر رشــد جوان و نوجوان بود 
)1374ـ 1370( و پس از چند سال وقفه بار دیگر از سال 1386 
همکاري خود را با مجالت ادامه داده و گفت وگوهاي بســیاري را 

براي مجالت مختلف اجرا نمود. 

دانشفر،حسین)1317،همدان(

سردبیررشدآموزشزیستشناسيوزمینشناسي
حســین دانش فر داراي لیســانس زیست شناســي )1349( 
و فوق لیســانس آموزش علوم اســت و در زمینــه آموزش علوم، 
زیست شناسي و زمین شناسي ســابقه اي ممتد و کارنامه اي پربار 
از فعالیت هاي متعدد اعم از تدریس، کارشناســي، تألیف، ترجمه، 

ترجمة فیلم و... دارد.
او ســال ها کارشــناس مســئول گروه زیست شناســي دفتر 
برنامه ریزي و تألیف بود و مدیریت برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي 
علــوم دوره راهنمایــي و زیست شناســي و زمین شناســي دورة 
دبیرستان را بر عهده داشت. ترجمه فیلم هاي آموزشي نیز از دیگر 
خدمات اوست. دانش فر در دهه های 60 و 70 سردبیر مجله رشد 

زمین شناسي و سپس رشد آموزش زیست شناسي بود.
نیز ← نوري دلویي، الوندي، کرام الدیني، شهرابي

دانشور،سیمین)1300،شیراز(

نویسندهمجالتپیك
پدر سیمین دانشور، دکتر محمد علي دانشور،  در شیراز پزشک 
و مادرش قمرالسلطنه حکمت مدیر هنرستان دخترانه شیراز و نیز 
نقاش بود. دوران ابتدایي و متوسطه را در مدرسه انگلیسي مهرآیین 
به تحصیل پرداخت و در امتحانات نهایي شاگرد اول سراسر کشور 

شــد. سپس در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات به تحصیل 
پرداخت، در سال 1327 »آتش خاموش« را منتشر کرد که اولین 
مجموعه داستاني اســت که زني ایراني به چاپ رسانده است. در 
سال 1328 در رشته دکتراي ادبیات فارسي فارغ التحصیل شد و 
در ســال 1329 با جالل آل احمد ازدواج کرد. سیمین دانشور در 
سال 1326 با استفاده از بورس تحصیلي به آمریکا رفت و به مدت 
دو سال در رشته زیبایي شناسي در دانشگاه استنفورد به تحصیل 
پرداخت. او نویسندة رمان ها و مجموعه داستان هاي بسیاري است 
و نیز آثار ماندگاري را به فارسي ترجمه کرده است. سیمین دانشور 
در سال 1390 در گذشت. از کتاب هاي اوست: سووشون )رمان (، 
شهري چون بهشت )مجموعه داســتان( و جزیرة سرگرداني )دو 

جلد(. از خانم دانشور آثاري در مجالت پیک منتشر شده است.

داودي،خسرو)1349،تهران(

سردبیررشدبرهانراهنمایيتحصیلي
خسرو داودي مهندســي عمران خوانده و سپس از انگلستان 
دکتراي ریاضي دریافت کرده اســت. او دبیر مدارس تهران است 
و در سال هاي پیش کارشــناس گروه ریاضي دفتر برنامه ریزي و 
تألیف بوده اســت. داودي از ســال 77 به سردبیري رشد ریاضي 
برهان راهنمایي منصوب شــد و تا ســال 88 این مسئولیت را بر 
عهــده داشــت. وي داراي مقاالتي در مجالت رشــد و نیز مؤلف 

تعدادي کتاب هاي ریاضي کمک آموزشي است.
نیز ← چمن آرا

درویشزاده،علي)1314،بندرانزلي(

عضوهیئتتحریریةرشدآموزشزمینشناسي
علی درویش زاده در ســال 1337 از دانشــکده علوم دانشگاه 
تهران در رشــته زمین شناسي فارغ التحصیل شد و همان سال به 
پیشنهاد استادش دکتر یداهلل سحابي در دانشگاه تهران استخدام 
شــد و در دانشــکده علوم به کار پرداخت. وي سپس از دانشگاه 
کلرمون فرانسه در گرایش پترولوژي، یا شیمي نفت، دکترا گرفت 
)1350( و به ایران بازگشــت و به عنوان اســتادیار در دانشــگاه 
تهران به تدریس ادامه داد. درویش زاده در ســال 1372 از سوي 
وزارت علوم تحقیقات و فناوري به عنوان استاد نمونه دانشگاه هاي 
کشــور انتخاب گردید. دو کتاب او »اصول آتش فشان  شناسي« و 
»پترولــوژي تجربي و کاربردهــاي آن« در دوره هاي اول و هفتم 
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کتاب سال جمهوري اسالمي ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي به عنوان کتاب سال جمهوري اسالمي برگزیده شده اند.

درویش زاده رئیس دانشــگاه غیرانتفاعي جابربن حیان رشت 
است.

او طي ســال هاي متمادي با مجالت رشــد زیست شناسي و 
زمین شناسي همکاري داشته است.

درمبخش،کامبیز)1321،شیراز(

کاریكاتوریستمجالتپیك
کامبیز درم بخش از پیشکســوتان هنــر کاریکاتور در ایران 

معاصر به شمار مي رود و صاحب سبک است. 
وي از 15 ســالگي همکاري با نشــریات طنز داخلي از جمله 
هفته نامه توفیق را شــروع کرد و طي سال هاي مستمر: حدود 50 
ســال، با نشــریات داخلي و خارجي همکاري کرد. از کارهاي او 
تاکنون ده ها نمایشــگاه در ایران و کشورهاي خارجي برگزار شده 
که جوایز بسیاري را نصیب او ساخته است. همچنین نشان شوالیه 
را از دولت فرانسه در سال 1393 دریافت نموده است. در هر بخش 
در زمینه هاي متفاوتي چون طراحي جلد کتاب، تصویرگري کتاب 
کودک، پوستر،  فیلم  کوتاه، کارت پستال و ... نیز فعال بوده و ساخت 

چند فیلم انیمیشن )کارتون( را هم درکارنامه خود دارد.
درم بخش در سال هاي انتشار مجالت پیک، با دفتر انتشارات 
آموزشــي همکاري داشت و آثار بســیاري از وي در این مجالت 
چاپ شده است که از جمله کاریکاتورهاي جلد مجله پیک معلم 

و خانواده است.

دّري،جعفر)1358،شهرري(

نویسندهدررشدآموزشزبانهايخارجي
جعفر دّري دانش آموخته زبان انگلیسي از دانشگاه آزاد اسالمي 
است و دکتراي خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. از وي 
مقاالتي در مجله رشد زبان و نیز در مجالت بین المللي چاپ شده 
اســت. او بارها در کنفرانس هاي بین المللي نیز شرکت کرده و در 

داخل نیز در تربیت مدرسان زبان انگلیسي فعال بوده است.

دریابندري،نجف)1308،آبادان(

نویسندهمجالتپیك
دریابندري اهل روســتاي چاکوتاه بوشــهر بود،  ولي در شهر 

آبادان متولد شد. پدرش ناخدا خلف نام داشت. 
او در ســال سوم دبیرستان تحصیل را رها کرد و به دنبال کار 
رفت. حضور انگلیســي ها در تأسیســات نفتي شهر آبادان و تردد 
آنان در سطح شــهر و کاربرد آن زبان، دریابندري را به یادگیري 
زبان انگلیســي عالقه مند ساخت و او به طور خودآموز به فراگیري 
این زبان پرداخت و وارد فعالیت هاي نویســندگي و ترجمه شــد. 
اولین اثرش ترجمة کتاب معروف »وداع با اسلحه« نوشتة ارنست 

همینگوي بود )1332( که در تهران چاپ شد. 
دریابندري پس از کودتاي 28 مــرداد 32 به زندان افتاد. در 
زندان به مسائل فلســفي عالقه مند شد و در مدت حبس، کتاب 
»تاریخ فلســفه غرب« اثر برتر اندراســل را ترجمه کرد که اثري 
تأثیرگذار اســت. وي بعد از چهار ســال حبس و آزاد شــدن در 
انتشــارات فرانکلین مشغول به کار شــد و در آنجا به ترجمة آثار 
ادبي رمان نویسان و نمایش نامه نویسان معروف آمریکایي پرداخت 

و کتاب هاي متعددي را در آنجا ترجمه کرد. 
او با همکاري همسرش، فهیمه راستکار که بازیگر و دوبلور بود، 
»کتاب مســتطاب آشپزي« را به رشتة تحریر در آورد که موجب 

شهرت بیش از پیش او شد.
دریابندري به مناســبت ترجمه آثار ادبي آمریکایي موفق به 

دریافت جایزه تورنتون و ایلدر از دانشگاه کلمبیا گردیده است. 
نجف دریابندري در سال هاي پیش از انقالب با مجالت پیک 
همکاري داشــت و از جمله مقاالتي با عنوان ســیري در فلسفه، 

سیري در نقاشي و مقاله هایي در بخش علمي مي نوشت.

دلیر،نیره)1351،تهران(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتاریخ
نیره دلیر کارشناســي و کارشناسي ارشد تاریخ را از دانشگاه 
شــهید بهشتي اخذ کرده و دورة دکتري را نیز در همین دانشگاه 
گذرانده است. وي ابتدا به عنوان دبیر تاریخ در شهر تهران خدمت 
مي کرد. ســپس به آموزش عالي راه یافــت و عضو هیئت علمي 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شد. 
تدریس در دوره هــاي ضمن خدمت، دریافــت تقدیرنامه از 
چندین نهاد فرهنگي و انتخاب به عنوان پژوهشــگر برتر از جمله 
سوابق کاري اوســت. وي مقاالت پژوهشی متعددي در نشریات 
علمي منتشر کرده و راهنمایي پایان نامه هاي متعددي را به عهده 
داشته اشت. دکتر دلیر از سال 92 عضو تحریریه رشد آموزش تاریخ بوده است. 
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دولتآبادي،پروین)1303،اصفهانـ1387،تهران(

شاعرمجالتپیك
پروین در خانواده اي اهل دانش و فرهنگ متولد شد. مادرش 
فخر گیتي مدیر مدرسه اي در اصفهان و پدرش حسام الدین رئیس 
اوقاف اصفهان و ســپس شــهردار تهران بود. با مهاجرت خانواده 
به تهران،  پروین تحصیالت متوســطه را در تهران به پایان رساند 
و وارد دانشــکدة هنرهاي زیباي دانشــگاه تهران شــد تا نقاشي 
و مجسمه ســازي بیاموزد، اما به زودي تغییــر نظر داد و در یک 
پرورشگاه به کار تربیت و سرپرستي کودکان پرداخت. دولت آبادي 
که از 14 ســالگي شــروع به سرودن شــعر کرده بود، با تأسیس 
نشــریات پیک، همکاري با مرکز انتشارات آموزشي را آغاز کرد و 
طي سال هاي متمادي اشعار زیبا و کودکانه اش را در این نشریات، 
شامل: پیک کودک، پیک نوآموز، پیک دانش آموز، و پیک نوجوانان 
به چاپ مي رســاند. او و محمود کیانوش، در واقع دو ستون اصلي 
شــعر در مجالت پیک بودند. از این شــاعر بیش از 50 اثر براي 
کودکان به چاپ رسیده است، از جمله: حروف الفباي زبان فارسي 
با نقــش حیوانات )تهیه و تنظیم ابراهیم دادپي با اشــعار پروین 
دولت آبادي(، خانة مقوایي، گل را بشــناس کودک من و مرغ سرخ 
پاکوتاه. گل بادام او جایزة بهترین شــعر کتاب کودک را در ســال 

1336 از آن خود کرد. 
دولت آبادي همچنین از بنیانگذاران شوراي کتاب کودک بود. 
وي بر اثر سکتة قلبي درگذشت و در قطعة هنرمندان بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.
نیز ← کیانوش

دهقان،حسین)1342،قروه(

عضوتحریریهرشدآموزشعلوماجتماعي
حسین دهقان داراي لیسانس و فوق لیسانس علوم اجتماعي از 
دانشگاه شهید بهشتي و دکتراي جامعه شناسي از دانشگاه پنجاب 
هند اســت. او دو دوره )دوره ســوم و چهارم( ریاســت »انجمن 
جامعه شناســي آموزش وپرورش« را بر عهده داشــته و مدیریت 
اجراي طرح جامع آمارگیري فرهنگي کشور )1380( و راه اندازي 
واحد تحقیقات آموزشــي و کامپیوتــر اداره کل آموزش وپرورش 
در کردســتان )1368( را نیز به انجام رسانده است. دکتر دهقان 
در ســال 1393 به عضویت هیئت تحریریه رشــد آموزش علوم 

اجتماعي منصوب شد.

دیزجي،محمدحسین)1346،تهران(

گزارشگرمجالترشد
دیزجي داراي مدرک کارشناسي روزنامه نگاري و کارشناسي 
ارشد روابط عمومي است. او از سال 1366 به بعد وارد فعالیت هاي 
فرهنگي و مطبوعاتي شــد. ســابقه مطبوعاتي وي شــامل انواع 
فعالیت ها نظیر تهیه گزارش، گفت وگو، عکاســي و غیره اســت. 
دیزجي نویســنده نیز هســت و تا کنون حدود 40 کتاب و ده ها 
مقاله منتشر کرده است. او از سال 1373 تا 1388 با مجالت رشد، 
به ویژه رشــد ابتدایي، همکاري داشــته و در این مدت گزارش ها 
و گفت وگوهاي ارزشــمندي تهیه نموده اســت. طراحي و اجراي 
مسابقات، حل جدول قرآني، داوري جشنواره هاي مطبوعاتي )در 
بخش هاي عکاسي، گفت وگو و...( و تدریس در زمینة خبرنویسي و 
فنون مصاحبه، از دیگر فعالیت هاي دیزجي است. دیزجي کارمند 

رسمي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است.

ذکایي،محمدسعید)1344،تهران(

عضوتحریریهرشدآموزشعلوماجتماعي
محمد ســعید ذکایي لیسانســیة علوم اجتماعي از دانشگاه 
تهران، )66( فوق لیســانس پژوهش اجتماعي از دانشــگاه شهید 
بهشتي )72( و دکتراي جامعه شناسي ارزش ها از دانشگاه شفیلد 
انگلســتان )1998( اســت. او در حال حاضر عضو هیئت علمي 
دانشگاه عالمه طباطبایي است. عضو هیئت تحریریه چندین مجله 
تخصصی بوده است. به عالوه مدیر کلی اداره نظرسنجی سازمان 
ملــی جوانان )4ـ1383( را در کارنامه خــود دارد. از وی تاکنون 
عالوه بر مقاالت متعدد در نشــریات داخلي و خارجي دو کتاب با 
عنوان »فرهنگ مطالعات جوانان« و »جامعه شناسي جوانان ایران« 
)نشــر آگه( منتشر شده است. او از سال 1380 به عضویت هیئت 

تحریریه رشد آموزش علوم اجتماعي منصوب شد. 
نیز ← شهابي، بیات

ذوالفقاري،حسن)1345،دامغان(

مدیرداخليرشدآموزشزبانوادبفارسي
حسن ذوالفقاري داراي مدرک دکتراي زبان و ادبیات فارسي 
از دانشگاه تهران )1375( و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس است. 
او بیش از ده سال کارشناس و مؤلف کتاب هاي درسي در سازمان 
پژوهش بود و در این زمان مدیریت داخلي مجله رشد زبان و ادب 
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فارســي را نیز بر عهده داشت. نوشتن شرح حال پاره اي از بزرگان 
ادب فارســي معاصر )با عنوان یاد یاران( در این مجله از کارهاي 

وي در آن دوره بود.
نیز ← سنگري، هادي

رئیسدانا،فرخلقا)1322،تهران(

عضوهیئتتحریریةرشدتكنولوژي
خانــم رئیس دانا در ســال 1340 کار خود را بــا آموزگاري 
آغاز کرد و در 1375 با درجة اســتادیاري در ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي بازنشسته شد. وي لیسانسیة علوم اجتماعي 
از دانشــگاه تهران )1344(، فوق لیسانس روان شناسي از دانشگاه 
آزاد )1346( و دکترا در مدیریت آموزشــي از دانشــگاه بردو در 
آمریکاست )1997( رئیس دانا مؤلف بیش از 160 مقاله آموزشي 
ـ فرهنگي و 22 کتــاب )تألیف و ترجمه( و مجري چندین طرح 
پژوهشــي اســت. او طي ســال هاي خدمتش عضــو کمیته ها و 
کمیسیون هاي متعددي در وزارت آموزش وپرورش بوده و خدمات 
شــایاني ارائه داده است. در کنگره هاي گوناگون داخلي و خارجي 
شــرکت کرده و مقاله ارائه داده است. دکتر رئیس دانا از دیرباز با 
مجله رشد تکنولوژي آموزشي همکاري داشته و عضو تحریریة این 

مجله است.

رادپور،فاطمه)1339،تهران(

تصویرگرمجالترشد
فاطمه رادپور، به توصیه و تشــویق دبیر زیست شناسي خود 
در دبیرســتان، پس از دریافت دیپلم به دانشــگاه هنر رفت و در 
رشته نقاشــي مدرک کارشناسي گرفت )1368(. سپس از طریق 
محمدعلي کشاورزـ  معاون فني هنري مجالت رشدـ  به همکاري 
دعوت شــد و به نقاشــي براي این مجالت پرداخت. وي مدرک 
کارشناسي ارشد خود را از دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران 
دریافت کرده اســت )1375(. رادپــور در تصویرگري کتاب هاي 

درسي و غیردرسي نیز فعالیت هاي شایان توجهي داشته است.
نیز  ← کشاورز )محمدعلي(

راستاني،بهروز)1335،خرمشهر(

ویراستارمجالترشد
بهروز راســتاني از دانشــگاه عالمه طباطبایي تهران لیسانس 

»علوم تربیتي« گرفته و فوق لیسانس آموزش زبان فارسي را نیز از 
دانشگاه پیام نور تهران دریافت کرده است.

وي از حدود ســال 80 به ویراســتاری مجالت رشد پرداخت 
و مجالت متعددي را تا امروز ویرایش کرده اســت، از جمله علوم 
اجتماعي، تربیت بدني، تکنولوژي آموزشــي، رشــد جوان، رشد 
جوانه، آموزش قرآن، آموزش معارف اسالمي، رشد برهان متوسطه، 

برهان راهنمایي و نیز سالنامة رشد.
راســتانی با ناشــران آموزشــی در زمینة ویرایش و ترجمه 
همکاری می کند و مشاور تهیه و تدوین چندین کتاب آموزشی از 
مجله مجموعة دوجلدی »پرورش نسل خالق در ایران« بوده است.

نیز ← امیرابراهیمي، حجتي طباطبایي، محمودي

راستي،مجید)1333،تهران(

سردبیررشدکودک
مجید راســتي داراي لیسانس ادبیات انگلیســي از دانشگاه 
عالمه طباطبائي است. وي تاکنون بیش از 60 عنوان کتاب براي 
خردساالن وکودکان منتشر کرده است. نیز با گروه کودک شبکه 2 
و 1 سیما 25 سال همکاري داشته است. مجموعه تلویزیوني »علي 
کوچولو این مرد کوچک« در دهه 60 از آثار اوســت. راستي مدیر 
مسئول نشــریه قلک در اوایل دهه 70 بوده و همکاري با کیهان 
بچه ها، نبات خردســاالن و سروش کودکان و خردساالن را نیز در 
کارنامه خویش دارد. مجید راستي از سال 88 با رشد کودک، رشد 
نوآموز و رشــد دانش آموز همکاري داشــت و از سال 95 سردبیر 

رشد کودک شد.
نیز ← قاسم نیا

رباني،جعفر)1333،اصفهان(

سردبیررشدمعلم
جعفر رباني دانش آموخته رشــته شیمي از دانشگاه اصفهان و 
رشته مدیریت فرهنگي از دانشگاه )تهران( است. او از سال 1370 
به همکاري با سازمان پژوهش دعوت شد. نخست به مدیریت کل 
دفتر انتشارات کمک آموزشي منصوب گردید و سپس در سمت هاي 
معاون دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درســي،  کارشناس مسئول 
ویرایش دفتر مذکور و نیز به عنوان معاون ســازمان دانش آموزي 
کشور خدمت کرد. او همچنین طي خدمت خود سردبیري مجله 
رشــد راهنمایي تحصیلي )1380 ـ 1373( و سپس مجله رشد 
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معلم )1392 ـ 1387( را به عهده داشته است. از نامبرده مقاالت 
متعددي در مجالت رشــد چاپ شــده و داراي تألیفاتي است، از 
جمله فرهنگ  نامه نام آوران )نشــر طالیي( از انشــا تا نویسندگي 
)انتشارات مدرسه( هویت ملي )انجمن اولیا و مربیان(، دانش نامه 
)محراب قلم( مثنوي جوان )قو(. مســئولیت گروه ویرایش دفتر 
انتشارات و تکنولوژي آموزشي )از سال 1387(  نیز از فعالیت هاي 

اخیر اوست.

رجبزاده،احمد)1337،مشهد(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشعلوماجتماعي
احمد رجب زاده لیسانســیه جامعه شناسي از دانشگاه تهران و 
فوق لیسانس و دکتري همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس است. 
او که بازنشستة دانشگاه تربیت  معلم تهران است، در دهه 1370 
در برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي علوم اجتماعي مشارکت 
داشــت و عضو هیئت تحریریه رشد علوم اجتماعي بود. عالوه بر 
آن طرح هاي پژوهش متعــددي را اجرا کرده و از جمله در طرح 
سنجش نگرش هاي ایرانیان که در دوره اصالحات اجرا شد نقش 

فعال داشت. 

رجبي،حمید)1346،سمنان(

عضوهیئتتحریریهرشدتربیتبدني
حمید رجبي دکتر در رشــته فیزیولوژي ورزشــي از دانشگاه 
تهران و عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزمي است. از وي تاکنون 
چندین جلد کتــاب تألیف و ترجمه و مقاالت متعددي در زمینه 
رشــته تخصصي او منتشر شده اســت. وي از 1378 به عضویت 

هیئت تحریریة رشد تربیت بدني درآمد.
نیز ← آزمون، حسیني )سید امیر(، کاشف.

رحماندوست،مصطفي)1329،همدان(

مدیرمسئولمجالترشد
مصطفي رحماندوست، شاعر، قصه نویس و مترجم کتاب هاي 
کودکان و نوجوانان اســت. وي پس از اخذ مدرک کارشناسي در 
رشــتة زبان و ادبیات فارسي از دانشــگاه تهران، مدتي به عنوان 
کارشناس کتاب هاي خطي در کتابخانه مجلس به کار مشغول شد. 
او با رهنمودهاي دکتر شریعتي و شهید دکتر بهشتي در حسینیه 
ارشاد کار خود را بر ادبیات کودکان متمرکز کرد. پس از انقالب به 

مدیریت انتشارات کانون پرورش فکري کودکان نوجوانان منصوب 
گردید. بارزترین وجه شــخصیت رحماندوست سرودن شعر براي 
کودکان و نوجوانان در سال هاي پس از انقالب است، به طوري که 
از او بیش از یکصد اثر به صورت مجموعه داستان و مجموعه شعر 
منتشــر شده است. در مقام اجرا نیز رحماندوست در سمت مدیر 
برنامه کودک سیما، سردبیر نشــریه پویه، مدیر مسئول نشریات 
رشــد، سردبیر رشد دانش آموز، عضو سردبیري سروش کودکان و 
داور جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان )اصفهان( و 
مدیرکل دفتر مجامع و فعالیت هاي فرهنگي وزارت ارشاد اسالمي 

فعالیت کرده است. 

رحماني،شمسالدین)1324،تهران(

نویسندهمجالترشد
شمس الدین رحماني پس از دریافت دیپلم از دبیرستان البرز، 
در سال 1343 به دانشگاه راه یافت و در رشته مهندسي کشاورزي 
از دانشگاه کرج فارغ التحصیل شد. در سال 1349 به سربازي رفت 
و با عنوان ســپاهي دانش به زاهدان اعزام شد. در این شهر با امیر 
توکل کامبوزیا، چهرة سیاسي ـ فرهنگي تبعیدي در زاهدان آشنا 
شــد که این امر بر او تأثیرگذار بود و بعدها در مجله رشــد معلم 
انعکاس یافت. رحماني در ســال 1354 به اتهام اقدام علیه امنیت 
ملي کشــور توسط ساواک دستگیر شد و تا سال 1356 در زندان 
به سر برد. پس از پیروزي انقالب اسالمي به کسوت معلمي درآمد 
و در نشریاتي چون رشد معلم نیز به نویسندگي مشغول شد. وي 
چندین ســال در دفتر انتشارات کمک  آموزشي فعالیت مي کرد و 
پس از آن به معاونت تولید کانون پرورش فکري کودکان و نوجوان 

منصوب شد. )1371(
فرهنگ و زبان، لوالي ســه قاره، نظــم نوین جهاني،  جنایات 

جهاني، ماهیت سازمان ملل از آثار اوست.
نیز ← چیني فروشان، محقق

رزاقي،سعید)1345،بابل(

تصویرگرمجالترشد
ســعید رزاقي داراي فوق لیسانس تصویرگري است و فعالیت 
هنري خود را در مجالت رشــد از 1365 آغاز کرد و آثار تصویري 
بسیاري در این مجالت از خود به جا گذاشت. وي در عین حال با 
بسیاري از نشریات همچون کیهان، سروش، زمزم انگلیسي، زمزم 
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عربي، باران و... همکاري داشــته است. رزاقي عالوه بر کتاب هاي 
درســي دوره ابتدایي براي ناشــران مختلف نیز تصویرگري کرده 
اســت. او تجربه زیــادي در زمینه  کمیک اســتریپ دارد. وي در 
ســال هاي 1374، 1375 و 1377 در جشنواره ها موفق به کسب 

جوایزي شده است.

رستگار،طاهره)1329،شیراز(

نویسندهمجالترشد
وي که دانش آموخته رشــته »شیمي« و »مکانیک« است در 
سال 1357 به عنوان کارشناس، به مرکز انرژي خورشیدي دانشگاه 
شیراز رفت و یک سال در آن مرکز خدمت کرد و سپس، از 1358 
تا 1359، مســئولیت مرکز تربیت معلم دختران شیراز را عهده دار 

شد.
خانم رســتگار همزمان با تحوالت انقالب فرهنگي، در ســال 
1359 خدمت در دبیرستان را پذیرفت تا به دانش آموزان »ریاضي« 

بیاموزد، آموزشي که تا سال 1368 ادامه یافت.
در ســال 1372 رستگار به تهران آمد و به عنوان عضو هیئت 
علمي در دانشگاه علم و صنعت ایران استخدام شد. از سال 1368 
نیز کارشناس، »گروه علوم تجربي دفتر برنامه ریزي و تألیف« شد 
و همکاري مســتمري با مراکز انتشاراتي در جهت تألیف و انتشار 
کتاب هاي علمي و کمک آموزشي برقرار کرد و عالوه بر آن مقاالت 
متعددي براي نشریات تخصصي از جمله نشریات رشد تهیه نمود.

وي در طــول فعالیت خود موفقیت هاي زیر را کســب کرده 
است:

الف. دریافت جایزه یا تقدیر از چهار دوره جشنواره کتاب هاي 
کمک  آموزشي »رشد«

ب. دریافــت جایــزه »هري مــک کاردي« از طرف شــوراي 
بین الملل علوم ابتدایي )وابســته به انجمن معلمان علوم آمریکا( 

ـ 1384 
ج. کاندیداي ایراني جایزه »کالینگار« یونسکو ـ 1382

رستمي،محمدهاشم)1318،طبس(

عضوتحریریةرشدبرهانمتوسطه
محمدهاشم رستمي دانش آموخته رشته ریاضي از دانش سراي 
عالي اســت. وي از آغاز انتشــار فصل نامه ریاضي برهان متوسطه 
عضو هیئت تحریریه آن بوده اســت. محمدهاشم رستمي عالوه 

بر نگارش و چاپ بیش از هشــتاد مقاله در نشریات رشد، حدود 
70 جلد کتاب در زمینه ریاضي نگاشــته که تألیف دايرئ المعارف 
هندســه در بیش از 18 مجلد، از جمله آن هاســت. رستمي عضو 
گروه ریاضي انتشارات مدرســه )1385 ـ 1370( و عضو انجمن 

ریاضي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي نیز بوده است.
نیز ← امیري، شهریاري، یاسي پور

رضایي،فاطمه)1345،تهران(

سردبیررشدروشن
فاطمه رضایي داراي مدرک کارشناسي زبان و ادبیات فارسي 
از دانشــگاه تهران و کارشناسي ارشد همین رشته از دانشگاه آزاد 
اسالمي است. وي در سال 1370 در آموزش وپرورش استخدام شد 
و تا سال 1391 به عنوان دبیر ادبیات در بخش هاي مختلف خدمت 

مي کرد. از این سال به مجتمع نابینایان نرجس رفت.
وي در کنار تدریس، با شــبکه آموزش رادیو همکاري داشت. 
با تأســیس مجله رشد آموزش ابتدایي، به ســردبیري محبت اهلل 
همتي، رضایي نیز از ســال 1377 همــکاري خود را با این مجله 
آغاز کرد و )در زمینة تهیه گــزارش و گفت وگو با صاحب نظران( 
مطالب بسیاري تهیه نمود. از سال 1393 نیز که رشد روشن )ویژه 
نابینایان( در این دفتر تأسیس شد، خانم رضایي سردبیري آن را 

برعهده گرفت.
نیز ← همتي

رضایيکهریز،بهروز)1347،اردبیل(

سردبیررشددانشآموز
بهروز رضایي دانش آموخته کارشناســي ارشــد فقه و مباني 
حقوق اســالمي است. وي پیش از ســردبیري رشد تجربه کار در 
مجله آینده سازان و سردبیري مجله امید آینده را داشت و از سال 
1380 به ســردبیري رشــد دانش آموز منصوب شد و هشت سال 
این کار را ادامه داد. رضایي نویســندة کودکان و نوجوان اســت و 
کتاب ها و مقاالتي در این حوزه از وي منتشر شده است از جمله: 
مجموعه 12 جلدي قصه هاي خدا )1393( و فرهنگ نامه طالیي 
نوآموز )1392(. او تاکنون ده ها مقاله نوشته و تعدادي کتاب را نیز 

ویرایش کرده است.
نیز ← شفیعي، نیک طلب
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رمضاني،جمشید)1343،رودبار(

مدیرداخليرشدآموزشتربیتبدني
جمشــید رمضانــي داراي مــدرک کاردانــي تربیت بدني و 
کارشناســي علوم سیاسي است. وي به جز سابقه معلمي، اداري و 
مطبوعاتي، تاکنون کتاب هایي در زمینه »تاریخچه باشگاه پاس« و 
برخي قهرمانان  ورزشي تألیف نموده است. رمضاني طي چند سال 

مدیرداخلي رشد آموزش تربیت بدني بوده است.
نیز ← آزمون

رمضاني،علیرضا)1336،مشهد(

عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتربیتبدني
علیرضا رمضاني داراي دکتراي تربیت بدني اســت و در حال 
حاضر عضو هیئت علمي دانشــگاه شهید رجایي است. وي مؤلف 
چند کتاب دانشگاهي و چندین مقاله پژوهشي است که برخي از 
آن ها را در ســمینارهاي داخلي و خارجي ارائه کرده است. دکتر 

رمضاني عضو تحریریه رشد تربیت بدني است.
نیز ← حسیني )سیدامیر(، کاشف، گائیني

رمضاني،فاطمه)1344،تهران(

عضوتحریریهرشدآموزشابتدایي
فاطمه رمضاني دیپلم متوســطه رشــتة اقتصاد اجتماعي و 
کارشناس رشته علوم تربیتي )1366( و کارشناسي ارشد برنامه ریزي 
آموزشي دانشگاه تهران )1372( و دکتراي تعلیم وتربیت دانشگاه 
بین المللي علوم اسالمي )1385( اســت. خانم رمضاني تدریس، 
معاونت مدرســه، همکاري با وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي، صدا 
و سیما و سازمان فرهنگي شهرداري تهران را در کارنامه اش دارد.

او از ســال 1376 همــکاري خــود را با ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشــي آغاز کــرد و از 1379 به طور تمام وقت به 

سازمان پیوست.
رمضاني معاون ابتدایي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب ابتدایي 
و متوســطه است و در این سال ها در اجراي پروژه ها و تهیه اسناد 
متعددي همکاري داشــته است. او سال هاست که با رشد آموزش  
ابتدایي همکاري دارد و مقاالتي از او در این مجله چاپ شده است.

رهبر،منیژه)1324،تهران(

سردبیررشدآموزشفیزیك
منیژه رهبر، سردبیر رشد فیزیک، دانش آموخته دورة لیسانس 
)1347( و فوق لیســانس فیزیــک )1349( از دانشــگاه تهران و 
دکتراي مهندسي هسته اي از دانشگاه  ابریال لندن است )1357(. 
دکتر رهبر عضویت در شــوراي برنامه ریزي گــروه فیزیک دفتر 
برنامه ریــزي و تألیــف کتب درســي )92ـ  1371(، عضویت در 
تحریریه مجلة علوم دانشــگاه الزهرا )1377ـ  1374( و ریاســت 
گروه فیزیک مرکز نشــر دانشــگاهي )1381 ـ 1375( را نیز در 
کارنامــه خود دارد. او عالوه بر نگارش مقاالت متعدد، تاکنون 15 
کتــاب در زمینه تخصصي خود ترجمه کرده اســت، از آن جمله 
ترجمه کتاب »فیزیک مفهومي« در چهار جلد است که در بیست 
و هشتمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمي به عنوان کتاب سال 
معرفي شد. دکتر رهبر از سال 1363 تا 1374 عضو تحریریه رشد 
آموزش فیزیک بود و پس از اصغر لطفي به سردبیري آن منصوب 

شد.

ریحاني،ابراهیم)1345،سمنان(

عضوهیئتتحریریهرشدبرهانریاضيمتوسطهدوم
ابراهیم ریحاني دانش آموخته رشــته ریاضي از دانشگاه تهران 
اســت  و دکتراي آموزش ریاضي خود را از دانشگاه دولتي مسکو 
گرفته است. او طي سال هاي 77ـ  1365 در دوره هاي راهنمایي و 
متوسطه تدریس کرده و در حال حاضر عضو هیئت علمي دانشگاه 
شــهید رجایي است.ریحاني از ســال 1391 تاکنون عضو هیئت 
تحریریه رشد برهان ریاضي دوم متوسطه است و عالوه بر نگارش 
مقاالتي در آن، حدود 24 مقاله در ســایر نشریات ریاضي منتشر 
کرده اســت. وي از مؤلفان کتاب هاي درســي ریاضي است و در 
تألیف چندین کتاب درســي ریاضي مشارکت داشته است. یکي 
از آثار وي در دو جلد به زبان روســي نگاشته شده و جایزة 2010 
وزارت آموزش وپرورش آن کشــور را از آن خود کرده است. دکتر 
ریحاني از 1387 به عضویت شوراي برنامه ریزي گروه ریاضي دفتر 

برنامه ریزي و تألیف کتب درسي درآمد.

زارعي،مهدي)1361،تهران(

نویسندهمجالترشد
مهدي زارعي پس از اتمام تحصیالت خود در رشته مهندسي 
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متالورژي، به رشــتة تاریخ روي آورد و در حال حاضر کارشناس 
ارشد تاریخ است. زارعي نویسندگي در مطبوعات را از سال 1382 
آغاز کرده و طي یک دهه با مجالت و روزنامه هاي مختلفي همکاري 
داشــته. لذا عمده آثار او مطالب ورزشــي است. نشریاتي که وي 
براي آن ها مطالب ورزشي نوشته است، عبارت اند از: کیهان بچه ها  
)1382 ـ 1391(، رشد نوجوان )1383 تاکنون(، رشد دانش آموز 
)1385(، ســالم بچه ها )1383ـ  1388(، ماهنامه نیکي )1383(، 
روزنامه و ماهنامه خبر ورزشي )1384ـ  1387(، کیهان کاریکاتور 
)1391(، ماهنامه ورزش نیروي انتظامي )1389(، هفته نامه دنیاي 
ورزش )1387( و ... همچنین از نوشــته هاي او یک نرم افزار چند 
رســانه اي درباره بازي هاي المپیک نیز به بازار عرضه شده است. 
عالوه بر این، وي ســابقاً  بخش ورزشــي خبرگــزاري دانا را اداره 

مي کرد.

زارعينیستانك،شهال)1332،تهران(

مدیرداخليرشدآموزشزبانهايخارجي
شهال زارعي نیستانک داراي مدرک کارشناسي زبان انگلیسي 
از مدرســة عالي پارس سابق )دانشــگاه عالمه طباطبایي( است 
)1356(. نخســت در مــدارس به تدریس پرداخت و ســپس به 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي منتقل شد )1364( و 
به عنوان کارشناسي زبان انگلیســي در دفتر برنامه ریزي و تألیف 

کتب درسي به خدمت خود ادامه داد.
از بدو تأســیس مجله رشد زبان در سال 1365،  شهال زارعي 
به مدیریت داخلي آن منصوب شده و تا امروز به این خدمت ادامه 

مي دهد. 
نیز ← بیرجندي، عناني سراب، میرحسني

زینالي،مهدي)1367،آذربایجانغربي(

نویسندهرشددانشآموز
زینالي کارشناس آموزش دبستان و پیش دبستان و کارشناس 
ارشــد روان شناســي کودکان استثنایي اســت. وي مربي کانون 
پرورش فکري، معلم پیش دبستان و دبستان و نیز داستان نویس 
است و دریافت چند جایزه در مسابقات داستان نویسي کشوري را 

در کارنامه خود دارد.
او از سال 93 همکاري اش را با رشد دانش آموز آغاز کرد.

زینالدین،حمیدرضا)1348،تهران(

عضوتحریریهرشدمشاورمدرسه
حمیدرضــا زین الدیــن متولــد تهران و کارشــناس ارشــد 
برنامه ریزي آموزشي و شاغل در آموزش وپرورش است. وي سال ها 
در بخش هاي مختلف وزارت آموزش وپرورش به خدمت اشــتغال 
داشته و عضو تحریریه نشریه تربیت بوده است )93ـ  1390(. او از 

سال 93 عضو هیئت تحریریه رشد مشاور مدرسه گردید.

ژوبرت،کلر)1340،فرانسه(

نویسندهمجالترشد
خانــم کلر ژوبرت در فرانســه به دنیا آمــد و در یک خانوادة 
فرهیختة مســیحي بزرگ شد. در سن 19 سالگي مسلمان شد و 
از سال 1362 با همسرش که ایراني است مقیم ایران گردید. وي 
تحصیالتش لیسانس علوم تربیتي، فوق لیسانس ادبیات کودک ـ 
که از راه دور از دانشــگاه »لو مان« فرانسه گرفته و نیز تحصیالت 

حوزوي )سطح دو( در ایران دارد.
خانــم ژوبرت کار نویســندگي  و تصویرگــري را همزمان از 
ســال 1375 آغاز کرد و به دو زبان فارســي و فرانسه مي نویسد. 
از ســال 1388 همکاري با نشــریات کودکان را آغاز کرد و عضو 
گروه کارشناسي داستان رشد نوآموز شد. وي با مجله هاي سروش 
کودکان ، نبات کوچولو و نشــریات کودک دیگري )پوپک، ســه 
چرخه...( سابقة همکاري دارد. ژوبرت تاکنون حدود بیست  اثر به 
فارســي ، پنج  اثر ترجمه و چند اثر به زبان فرانسه  و چند اثر در 

زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.

éساداتاشكوری،کاظم)1317،اشكور(

éشاعرمجالتپیك
کاظم سادات اشــکوری در اشکور از توابع گیالن به  دنیا آمد. 
وی که از دانشــگاه تهران در رشته جغرافیای اقتصادی و انسانی 
مدرک لیســانس گرفته از شاعران مطرح معاصر در دهه های 40 
تا 70 بود. اشــعاری از وی درمجالت پیک چاپ شده است. از آثار 
اوست: شب ها، از ده صبح، از برکه ها به آینه، رگبار آفتاب، ماهتاب 

اسفند، چهار فصل، در کنار جاده پاییزی.
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éسادات،محمدعلی)1327،تبریز(

éنویسندهرشدقرآنومعارفاسالمي
محمدعلی سادات دانش آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان 
از دانشکدة فنی دانشگاه تبریز است. او از فعاالن و مبارزان سیاسی 
ـ مذهبی،  به ویژه در تبریز، در ســال های منجر به انقالب اسالمی 
بوده و در زمینه اندیشه اســالمی آثار متعددی پدیدآورده است. 
بــا توجه به همین ســابقه، وی پس از انقالب، به  دعوت شــهید 
محمدعلی رجایی به استخدام وزارت آموزش وپرورش درآمد و در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مشغول به کار شد. در این 
سازمان مهندس سادات به تألیف کتاب های بینش اسالمی برای 
دوره دبیرستان پرداخت که در آن ها روانی قلم و سالست بیان وی 
مشــهود است. او همچنین عضو فعال و از نویسندگان مجله رشد 
معارف اسالمی در دهة 60 بود. سادات سال هایی را نیز در سازمان 
فرهنگ و ارتباط اسالمی فعالیت کرده و یک دوره رایزن فرهنگی 

جمهوری اسالمی در قزاقستان بود.
محمدعلی سادات عالوه بر تألیف کتاب های بینش اسالمی و 
کتاب های درســی جهان بینی اسالمی برای مراکز تربیت معلم در 
دهه 60، کتاب های دیگری نیــز تألیف کرده که از جمله عبارت 
است از: اخالق اسالمی،  مادیگری یا هوچیگری،  راهنمای پدران و 

مادران )2 جلد( اصول و مبانی خداشناسی استداللی

éساداتموسوی.سیدامیر)1369،مالیر(

éسردبیررشدجوان
سادات موســوی فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک از دانشگاه 
صنعتی شــریف و دارای کارشناسی ارشــد تاریخ  علم از دانشگاه 

تهران است. 
وی طی ســال های 86 تــا 1390 در چندین المپیاد جهانی 
نجوم شــرکت کرد و به کســب مدال های نقره و طال موفق شد. 
ســادات موسوی از ســال 1387 وارد همکاری با مجله های رشد 
جوان و رشــد نوجوان شده و از ســال 96 نیز به سردبیری رشد 

جوان منصوب گردید.
کسب رتبة نخست در جشنواره طنز تهران )1391( و جشنواره 
رادیویی زیر چتر لبخند )1393( ... از دیگر دستاوردهای حرفه ای 
ســادات موسوی است. در زمینة علمی نیز چند کتاب با همکاری 

سایر نویسندگان منتشر کرده است. 
نیز ← شجاعی )سید مهدی(، ناصری، نادری، قربانی، یحیی پور

éساالرکیا،مهدیه)1349،تهران(

éمدیرداخلیرشدآموزششیمی
مهدیه ساالرکیا لیسانسیه شــیمی از دانشگاه شهید بهشتی 
و فوق لیســانس شیمی از دانشگاه  الزهرا است. او تألیف و ترجمه 
چند کتاب شیمی، همکاری با گروه آموزشی رادیو و گروه شیمی 
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی را در کارنامه خود دارد. خانم 
ساالرکیا از ســال 1381 به بعد به مدیریت داخلی رشد آموزش 

شیمی منصوب شد و ویراستاری مجله را هم برعهده گرفت. 
نیز ← ارشدی، آقاپور مقدم

éسجادی،سیدنصراهلل)1330،تهران(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشتربیتبدنی
ســیدنصراهلل ســجادی دارای مدرک دکتــری تربیت بدنی و 
مدیریت ورزشــی و نیز عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران است. 
دکتر ســجادی طی ســه دهه در پســت های مدیریتی گوناگون 
اشتغال داشته و چندین بار سرپرست کاروان های ورزشی اعزامی 
بــه بازی های المپیک بوده اســت. نیز تاکنــون مقاالتی در مورد 
موضوعات مختلف تربیت بدنی نگاشــته و چند کتاب در این باره 

تألیف و ترجمه کرده است.
دکتر سجادی از سال  1378 به عضویت هیئت تحریریه رشد 

آموزش تربیت بدنی درآمد.
نیز ← آزمون، حسینی )سید امیر(، کاشف، رمضانی )علیرضا(، 

گائینی.

éسرشار،محمدرضا)1332،کازرون(

éنویسندهمجالترشد
محمدرضا سرشار معروف به رضا رهگذر، دانش آموخته رشته 

مهندسي صنایع از دانشگاه علم و صنعت است. 
وي از دورة دانشــجویي وارد فعالیت هاي فرهنگيـ  مذهبي و 
نویسندگي در این حوزه شد و در همان زمان شهرتي کسب کرد. 
پــس از انقالب بر فعالیت خود افزود و تمام  وقت و توانایي خود را 
در راه نوشتن داســتان،  مقاله، نقد، قصه گویی و... صرف کرد. وي 
24 ســال مجری برنامة »قصه گویي ظهر جمعه« از رادیو بود. در 
کار مطبوعاتي نیز رهگذر کارنامه پرباري دارد که ســردبیری دو 
هفته نامة »سورة نوجوانان«، ماهنامة »ادبیات داستاني«، ماهنامة 
»سروش نوجوان«، گاه نامة تخصصي »قلمرو«، فصل نامه »اصحاب 
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قلم« و دبیري گروه ادب و هنر در روزنامه کیهان و روزنامه جوان از 
آن جمله است. محمدرضا سرشار بنیانگذار انجمن قلم ایران است. 
کارنامه قلمي وی بیش از 130 جلد کتاب را اعم از تألیف، ترجمه، 

پژوهش و گردآوري شامل مي شود.
سرشار در اوایل دهة 60 سردبیر مجله رشد دانش آموز بود.

نیز← رضایی کهریز، شفیعی، نیک طلب

éسعادت،اسماعیل)1304،خوانسار(

éسردبیرپیكدانشآموز
اســماعیل ســعادت دیپلم خود را از دبیرستان حکیم نظامی 
اصفهان گرفت. سپس به دانشســرای مقدماتی گلپایگان رفت و 
بــا رتبه اول فارغ التحصیل و معلم شــد. در ادامه به توصیة دکتر 
محمدحسین مشایخ فریدونی به تهران رفت و در دانشگاه تهران، 
به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فرانسه پرداخت و از این رشته 
در سال 1331 فارغ التحصیل 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 تازه های دانش 
عالقه مند 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 همکاری ها 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 دانش آموز را برعهده گیرد و طی چند ســال مجله ای 
مفید و خواندنی برای دانش  آموزان منتشر کند. او پیک دانش آموز 
را با همکاری جهانشــاهی، خانم فردوس وزیری، عباس سیاحی، 

مهدخت دولت آبادی و حسن شادزیک منتشر می ساخت.
اسماعیل سعادت از مترجمان و ویراستاران و ادیبان برجسته 
معاصر اســت و تاکنون حدود بیســت اثر گران سنگ به فارسی 

ترجمه کرده است.
وی که عضو پیوستة فرهنگســتان زبان و ادب  فارسی است، 
طی ســال های طوالنی خدمات فرهنگی خویش آثار ارجمندی را 
عمدتاً از فرانسه به فارسی ترجمه کرده است و در سال های اخیر، 
در فرهنگســتان، سرپرستی »دانشــنامه زبان فارسی« را برعهده 

گرفت که در شش مجلد تدوین و منتشر شد.

éسعدآبادی،مجید)1326،تهران(

éنویسندهرشدجوان
مجید سعدآبادی دارای کارشناســی ارشد رشته برنامه ریزی 
رفــاه اجتماعی از دانشــگاه عالمه طباطبایی اســت. وی تاکنون 
هشت مجموعه شعر در قالب شعر سپید به چاپ رسانده و جوایز 
جشنواره هایی 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. 

éسعیدخواه،مریم)1355،تهران(

éمدیرداخلیرشدجوان
مریم سعیدخواه دارای فوق لیســانس مدیریت و برنامه ریزی 
آموزشــی اســت. وی از ســال 1374 تــا 78 در دورة ابتدایی و 
راهنمایی آموزش وپرورش منطقه 3 شهر تهران مربی تربیت بدنی 
بود. سپس به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتقل شد. 
نخست با کتاب نامه رشد همکاری می کرد و سپس از سال 1385 

مدیرداخلی رشد جوان شد.

éسلیقهدار،سكینه)1343،تهران(

éنویسندهمجالترشد
خانم سلیقه دار دانش آموختة رشته تاریخ از دانشگاه یزد است 
و به عنوان دبیر تاریخ در مدارس تهران فعالیت دارد. او در ســال 
1384 موفق به دریافت کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه آزاد شد. 
وی به تبعیت از همســر، به مدت 12 ســال، به طور ناپیوسته، در 
مأموریت خارج بوده و در چند کشور از جمله استرالیا و جمهوری 
صربســتان به عنوان 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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éسلیمیبجستانی،حسین)1344،بجستان(

éعضوتحریریهرشدمشاورمدرسه
حسین سلیمی بجســتانی دانش آموخته دورة دکتری رشتة 
مشــاوره از دانشگاه عالمه طباطبایی اســت. وی عالوه بر ترجمة 
4 کتــاب، مقاالتی هم در نشــریات داخلــی و خارجی در زمینه 
تخصصی خود منتشــر کرده اســت. او از سال 1386 به عضویت 

هیئت تحریریه رشد مشاور مدرسه منصوب شده است.

éسلیمی،حشمتاهلل)1344،اسالمآبادغرب(

éنویسندهرشدآموزشتاریخ
حشمت اهلل سلیمی لیسانس تاریخ خود را از دانشگاه شیراز و 
فوق لیسانس 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 به عنوان کارشناس پاره وقت، همکار مؤلف 
و عضو شــورای گروه تاریخ دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی 
فعالیت داشته اســت. وی تاکنون در تألیف چند کتاب در زمینه 
تاریخ معاصر مشارکت داشــته و آثاری نیز به طور مستقل انتشار 
داده است. حشمت اهلل ســلیمی از حدود 1383 تاکنون به عنوان 
نویســنده مقاله، گزارشگر و گفت وگوکننده با رشد آموزش تاریخ 

همکاری داشته است.
نیز ← جوادیان، خیراندیش

éسلیمی،شهره)1350،شهرری(

éنویسندهرشدآموزشزیستشناسی
شــهره ســلیمی دانش آموخته رشــته زیست شناسی و دبیر 
زیست شناســی ناحیه یک شهرری اســت. وی با پژوهش سرای 
دانش آموزی محمدبن زکریای رازی شهرری همکاری دارد. سلیمی 
عالوه بر انتشــار بیش از ده مقاله در رشد آموزش زیست شناسی، 

چند مقاله نیز در مجالت خارجی انتشار داده است.
همچنین در چند کنفرانس و همایش مرتبط شرکت نموده و 

در آن ها مقاله هایی ارائه داده است.
نیز ← کرام الدینی، علوی

éسمیعیگیالنی،احمد)1298،رشت(

éویراستارمجالتپیكورشد
 احمد ســمیعی گیالنی را پدر ویرایش در ایران لقب داده اند. 
او در کارنامه حرفه ای خود مدرک دانشــگاهی کارشناسی ارشــد 

زبان شناسی همگانی را دارد.
اســتاد احمد سمیعی گیالنی، از اعضای پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی، ســردبیر نشــریه علمی ـ پژوهشــی  نامه 
فرهنگستان، ویراســتار برجسته ایران، و صاحب نظر در سه حوزه 
علمی زبان شناسی، ویرایش و رسم الخط زبان فارسی است. ایشان 
عالوه بر ترجمــه، تألیفاتی نیز، به ویژه در زمینه ویرایش و نگارش 

دارد. 
اســتاد سمیعی بر زبان و ادب فارسی و نیز بر زبان های فرانسه 
و انگلیسی احاطه دارد و از آشــنایی وسیع با جریانات ادبی اروپا 
برخوردار است. او مترجمی اســتاد و نویسنده ای چیره دست نیز 
هست  و در ســال 1370 به عضویت پیوستة فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی درآمد.
احمد سمیعی عضو هیئت علمی تولید مجموعه کتاب معتبر 
»فرهنگ آثار« بود که در دهه 70 به سرپرستی رضا سیدحسینی 
در 6 مجلد در قطع رحلی تولید و منتشــر شد. استاد سمیعی با 
مجالت پیک و سپس رشــد همکاری داشته و مقاالتی از وی در 

آن ها چاپ شده است.
مجموعة ســرمقاله های وی در مجله رشــد آمــوزش زبان و 
ادب فارسی در جشــن صدمین شماره با عنوان »زبان ادبیات« به 

چاپ رسید.

éسنگري،محمدرضا)1333،شوشدانیال(

éسردبیررشدآموزشادبفارسي
محمدرضا ســنگري، دکتراي زبان و ادبیات فارسي خود را از 
دانشگاه تهران گرفته و 35 سال سابقه آموزشي در دبستان، دورة 

راهنمایي،  دبیرستان، تربیت معلم و دانشگاه دارد.
وي در تألیف بیش از 45 عنوان کتاب درسي دوره هاي ابتدایي، 
راهنمایي، دبیرستان و تربیت معلم، به صورت گروهي و مشارکتي، 
همکاري داشــته و خود نیز مؤلف 35 عنوان کتاب در حوزه هاي 
زبان و ادبیات فارســي، عاشورا پژوهي، مباحث تربیتي و اعتقادي 
است و نگارش حدود 75 مقاله علمي در حوزه هاي تربیتي، ادبي و 

ادبیات عاشورایي را در کارنامه خود دارد. 
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دکتر ســنگري از ســال 1371 با ورود به گروه زبان و ادبیات 
فارســي دفتر تألیف، همکاري خود را با مجله رشد آموزش زبان 
و ادب  فارســي نیز آغاز کرد، ســپس ضمن مدیریت گروه زبان و 
ادبیات  فارسي، عضو شوراي نویسندگان و سردبیر مجله شد. وي 
پیش از آن ســردبیر ماهنامة تربیت، در معاونت پرورشــي وزارت 

آموزش وپرورش بود.
ســنگري در طول حدود 24 ســال کار با مجله رشد آموزش 
زبان و ادب  فارسي، راهنماي بسیاری از معلمان و نویسندگان بود.

éسیامكنژاد،عبدالحمید)1364،تهران(

éگرافیستمجالترشد
عبدالحمید سیامک نژاد دانش آموخته رشته گرافیک از دانشگاه 
انقالب اســالمی است. وی با نهادها و سازمان های متعددی نظیر 
ایران خودرو،  کلینک آفتاب مهرورزی، داروسازی کاسپین ... سابقه 
همکاری دارد. او از ســال 1390 صفحه آرایی مجله رشد مدرسة 

فردا را برعهده گرفت.

éسیامكنژاد،فریبرز)تهران،1339(

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

در مجالت رشد است. 

éسیدحسینی،رضا)1388تهرانـ1305اردبیل(

éنویسندهمجالتپیك
سید حســیني دانش آموخته رشته ارتباطات دور و شاغل در 
اداره مخابرات و رادیو تلویزیون بود و در عین حال از دنیاي ادبیات 
غفلت نمي کرد. او ترجمه را از 16سالگي، با ترجمه از ترکي آذري 
و ترکي استانبولي شروع کرد سپس زبان فرانسه آموخت و به طور 

جدي وارد کار نویسندگي و ترجمه شد و تا پایان عمر به فعالیت 
خالقانه در این رشــته مشــغول گردید و با کساني چون عبداهلل 
توکل، پژمان بختیاري، پرویز ناتل خانلري، ابوالحسن نجفي، احمد 
ســمیعي و... همکاري کرد. سیدحسیني چندین دوره سردبیري 
مجله سخن ـ به مدیریت خانلري ـ را به عهده  داشت. کتاب هاي 
»پیروزي فکر« و »مکتب هاي ادبي« از آثار اولیه و شــاخص سید 
حســیني بود و به جز آن ده ها کتاب دیگر را نیز، به تنهایي و یا با 
دیگران ترجمه کرد. یکي از کارهاي مهم سیدحسیني سرپرستی 
ترجمه و تولید مجموعة شــش جلدي »فرهنگ آثار« اســت که 
با نظارت و اشــراف اسماعیل سعادت، احمد سمیعي و ابوالحسن 
نجفي و همکاري ده ها مترجم و نویســندة توانا در سال 1378 به 
چاپ رســید. سیدحسینی در سال 1380 از سوي صدا و سیماي 
جمهوري اسالمي به عنوان چهره  ماندگاري در رشته ترجمه معرفي 

شد. او در دهه های 40 و 50 با مجالت پیک همکاري داشت.

éسیف،سیدمهدی)تهران،1338(

éعضوهیئتتحریریهرشــدآموزشقــرآنومعارف

اسالمي
سوابق و مسئولیت های سیدمهدی ســیف به شرح زیر بوده 
اســت: مشــارکت در تألیف کتب درســی قــرآن دورة ابتدایی،  
راهنمایی،  دبیرســتان و تربیت معلم،  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 دوره های 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 برنامه ریزی 
و تألیف کتب درســی است. سیدمهدی سیف با آغاز انتشار مجله 

رشد آموزش قرآن به عضویت هیئت تحریریه آن منصوب شد.

éشاددل،بهنام)1350،بیلهسوارمغان(

éناظراجرایيمجالتتخصصيرشد
بهنــام شــاددل دانش آموختــه رشــتة تاریــخ و فلســفة 
آموزش وپرورش و کارمند رســمی ســازمان پژوهش وبرنامه ریزی 
آموزشی است. وی از سال 1381 به عنوان کارشناس برنامه ریزی 
و نظارت اجرایی فصلنامه های تخصصی رشــد، با دفتر انتشارات و 
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تکنولوژی  آموزشی همکاری دارد. از وی آثاری نیز در نشریات رشد 
به چاپ رسیده است. 

éشامانی،محمدعلی)1339،دامغان(

éمعاونمجالترشد
 محمدعلی شامانی، دوران کودکی و نوجوانی خود را در مرکز 
شــماره 2 کانون تهران گذرانیده است و در ســوابق کاری خود 
نیز بارها به عنوان مدرس در دوره های آموزشــی کانون تجربیات 
و اندوخته هــای علمــی اش را در اختیار شــرکت کننده در این 

کالس های آموزشی قرار داده است.
وی دانش آموخته رشته حقوق است و تدریس در دانشگاه های 
عالمه طباطبایی، شــهید رجایی، علم و فرهنگ، مؤسسه آموزش 
عالی رفــاه و مراکز مطالعــات راهبردی، دفتر انتشــارات کمک 
آموزشی، عضویت درکنفرانس ها و کارگروه های علمی و سردبیری 
مجالت آینده سازان، امید آینده، رشد معلم، رشد جوانه، خانه و ...( 
داوری جشنواره های کتاب، عضویت در کمیته تدوین کلیات برنامه 
ســند ملی آموزش وپرورش، معاونت فرهنگی خانه روزنامه نگاران 
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.

éشاهمحمدی،نیّره)1349،تهران(

éنویسندهمجالترشد
شــاه محمدی دارای مدرک کارشناســی و کارشناسی ارشد 
علوم تربیتی از دانشگاه تربیت معلم تهران و دکترای علوم تربیتی 
از دانشــگاه عثمانیه هندوستان است. او ســمت های مختلفی را 
همچون مشــاور دبیرســتان،  کارشــناس برنامه ریزی و آموزش 
)1380ـ  1383( ، کارشــناس مسئول آموزش های مجازی وزارت 
آموزش وپــرورش و رئیس گروه ســاماندهی مواد و رســانه های 
آموزشــی مکتوب )1393ـ  1390( داشته است. ایشان مقاالت و 
کتاب های متعدد در زمینه آموزش وپرورش تألیف یا ترجمه کرده 
است. وی از ســال 1389 به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

انتقال یافت. مقاالتی از او در رشد معلم چاپ شده است. 

éشایان،سیاوش)1333،نهاوند(

éسردبیررشدآموزشجغرافیا
سیاوش شــایان دانش آموخته رشته جغرافیا از دانشگاه تبریز 
اســت. او ســال های 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 برنامه ریزی و 
تألیف کتاب های درسی جغرافیا در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی شد و ســرانجام دکتری جغرافیای طبیعی را از دانشگاه 

تربیت مدرس دریافت کرد. 
بیشــتر تألیفات و ترجمه های شــایان مربوط به ســال های 
1364تا 1379 اســت که نوشــته هایش در مجالت رشد آموزش 
جغرافیا و سایر نشریات رشد چاپ می شد. عالوه بر نوشتن مقاالت 
جغرافیایی برای مجالت مختلــف کتاب های متعددی هم از وی 

منتشر شده است. 
در ســال 1380 وی به عنوان عضو هیئت علمی گروه جغرافیا 
به دانشگاه تربیت مدرس 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 1385 پس از 

درگذشت دکتر شکویی به سردبیری این فصلنامه منصوب شد.
نیز ← شکویی )حسین(،  علیجانی

éشایسته،فریدون)1341،صومعهسرا(

éنویسندهرشدآموزشتاریخ
فریدون شایسته متولد روستاي چکو از توابع صومعه سرا است. 
وي لیســانس تاریخ از دانشــگاه خوارزمي، فوق لیسانس تاریخ از 
دانشــگاه تربیت مدرس و دکتراي تاریخ از دانشگاه اصفهان دارد. 
دکتر شایسته دبیر تاریخ است و عالوه بر آن فعالیت هاي علمي و 
آموزشي متعددی را در کارنامه خود دارد. او از ابتداي انتشار رشد 
آموزش تاریخ با آن همکاري داشته و مقاالتي در آن منتشر کرده 

است. 

éشبانه،رحیم)1348،بهبهان(

éنویسندهرشدآموزشتاریخ
رحیم شبانه دانش آموختة رشــتة تاریخ با گرایش دبیري، از 
دانشــگاه شهید چمران اهواز و کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز 
است. وی در مدارس بندر هندي جان و بهبهان از شهرهای استان 
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خوزستان، تدریس کرده است. از ســال 1377 به عنوان سرگروه 
تاریخ اداره آموزش وپرورش اســتان خوزستان فعالیت  داشت و در 

عین حال به تدریج وارد عرصة نوشتن شد.
 شبانه اولین مقاله خود را در مجله رشد آموزش تاریخ باعنوان 
»روابط ایلخانــان با ممالیک مصر«  به چاپ رســاند. از آن پس 
نیز مقاالتــي در زمینه هاي مختلف تحقیقي، تاریخ نگاري و نقد و 
بررسي کتب درسي و غیردرسي، در مجالت رشد آموزش تاریخ و 
جغرافیا و نشــریه کهن روزگار و برخي نشریات محلي چاپ نمود 

که تعداد آن، به بیش از 40 مورد بالغ مي شود.
نیز ← شایسته، سلیمی،  جوادیان

éشبیري،سیدهفاطمه)1350،تهران(

éعضوهیئتتحریریهرشدمدرسهفردا
سیده فاطمه شــبیري فارغ التحصیل مهندس برق دانشگاه 
صنعتي شریف و فوق لیســانس تحقیقات آموزش دانشگاه تربیت 
معلم اســت. شبیري ســابقه تدریس ریاضي در پایه هاي مختلف 
تحصیل را دارد و عضو تحریریه رشــد مدرسه فردا است. از ایشان  

مقاالت و مطالبي در نشریات رشد منتشر شده است. 

éشجاعي،سیدمهدي)1339،تهران(

éسردبیررشدجوان
سیدمهدي شجاعي دانش آموخته دانشکده هنرهاي دراماتیک 
در رشته نمایشنامه نویسي و ادبیات دراماتیک است. پس از انقالب 
اســالمي،  با تأســیس روزنامه جمهوري اســالميـ  به سردبیري 
مهندس میرحســین موســويـ  شــجاعي نیز به همکاري با آن 
پرداخت و به مدت هشت سال مسئولیت صفحات فرهنگيـ  هنري 
روزنامه و سردبیري ماهنامة صحیفه )ضمیمة روزنامه( را برعهده 
داشت. وي در سال 1365 به سردبیري مجله رشد جوان منصوب 
شد و تا سال 1370 این مجله را با شمارگان زیاد منتشر مي کرد.

کارنامه شجاعي در نوشتن متن هاي ادبي، داستان، نمایشنامه، 
داوري فیلم در جشــنواره ها و نیز ادارة نشر پربرگ و بار است. وي 
به طور کلي در زمینه ادبیات با زمینة مذهبي فعال اســت. از آثار 

اوست:
داستان ها: سانتاماریا ، غیر قابل چاپ، سري که درد مي کند، 

دموقراضه. 
فیلم نامه ها: بدوک، دیروز باراني،  باراني، پدر، چشــم  خفاش، 

قله دنیا 1، تیر چراغ برق )همه مشــترک( و فیلم نامه هاي کمین، 
قله دنیــا 2، مســافر کربال، آخریــن آبادي، مــردي از جنس نور 
)مستقل(. فیلم نامه هاي سریال شهید چمران )رد رؤیاها( و سریال 
26 قسمتي حضرت یوسف )یعقوب ترین یوسف، یوسف ترین زلیخا( 
نیز از دیگر آثار اوست. ادبیات غیرداستاني: کشتي پهلو گرفته، پدر، 
عشق و پسر، آفتاب در حجاب، شکرهاي سبز، خدا کند تو بیایي،  
ســقاي آب و ادب، دست  دعا، چشــم امید، کمي  دیرتر. شجاعي 

همچنین مؤسس نشر نیستان است. 

éشریفان،احمد)1340،تهران(

éنویسندهرشدتكنولوژيآموزشي
احمد شریفان کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي است. او از 
سال 1372 به عنوان نویسنده همکاري با مجله رشد تکنولوژي را 

آغاز کرد و عضو شوراي برنامه ریزي و کارشناسي مجله شد.
شــریفان ده ها مقاله )تألیف،  ترجمــه، پژوهش( در مجالت 
گوناگون منتشر کرده که بیشتر در زمینه هاي سنجش و ارزشیابي 
)پیشــرفت تحصیلي، آموزشي، رشــد حرفه اي،  نظام آموزشي(، 
پژوهــش )آمــوزش مهارت هاي پژوهــش، ارزشــیابي پژوهش، 
تهیه گزارش پژوهش، اشــتباهات متــداول در فرایند پژوهش(، 
آزمون ســازي، روان شناسي یادگیري، تجزیه و تحلیل رفتار معلم 

در کالس درس، نشاط مدرسه است.
ـ ســیزده عنوان کتاب نیز در زمینة ســنجش و ارزشــیابي، 
یادگیري، فعالیت هاي آموزشــي و نیز مهارت هاي پژوهش تألیف 

کرده و انتشار داده است.
نیز ← افضل نیا، یغما

éشریفزاده،سیدعبدالمجید،)1339،ساری(

éسردبیرمجلهرشدآموزشهنر
شــریف زاده دانش آموختة کارشناسی رشته صنایع دستی از 
دانشــگاه هنر تهران و نیز فارغ التحصیل اولین دورة کارشناســی 
ارشد پژوهش هنر با رتبة اول است. او دورة دکترای پژوهش را نیز 
در دانشگاه شاهد به پایان برده است. شریف زاده تاکنون عهده دار 
مسئولیت های متعددی بوده است و در دانشگاه های مختلف تهران 
تدریــس کرده و مقاالتی در نشــریاتی همچون کیهان فرهنگی،  
میراث فرهنگی، وکتاب ماه هنر ارائه داده است. وی طی سال های 

1384 تا 1387 سردبیری رشد آموزش هنر را به عهده داشت. 
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éشریفیان،عبدالحسین)1383ـ1305،بوشهر(

éنویسندهمجالتپیك
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 انگلیسی ها حشر و نشری داشت 
یاد گرفت و پس از پایان دوران سربازی،  به استخدام یک شرکت 
ژاپنی در آمد و فعالیت  خود را به عنوان مترجم حرفه ای آغاز نمود. 
فعالیتی که تا سال 62 و افول حضور گستردة شرکت های 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 83 سالگی درگذشت و بیش از پنجاه اثر از 

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

éشرقي،هوشنگ)1345،خدابندهزنجان(

éمدیرداخليمجلهریاضيبرهانمتوسطه
هوشــنگ شــرقي دانش آموخته ریاضي از دانشگاه صنعتي 
شریف اســت )1372(. وي حدود سه دهه سابقه تدریس ریاضي 
دارد که تدریس در دوره هاي تخصصي المپیادهای ریاضي از جمله 

آن هاست.
شــرقي پس از همکاري علمي با مجله برهان و  نوشتن مقاله 
براي آن، از ســال 1391 به مدیریت داخلي آن منصوب شــد. او 
عالوه بر نگارش حدود 22 کتاب و 30 مقاله ریاضي در نشــریات 
مختلف،  عضویت در گروه ریاضي انتشــارات مدرسه، عضویت در 
شوراي برنامه ریزي و گروه ریاضي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 

درسي را نیز در کارنامه خود دارد.
نیز ← امیري، صدر، شهریاري،  رستمي، یاسي پور.

éشعارينژاد،علياکبر)1392ـ1304،تبریز(

éنویسندهمجالترشد
شعاری نژاد دانش آموخته دانشسراي مقدماتي، معلم مدارس 
تبریز، مدرس دانشســرا و ناشر مجله »معلم امروز« در تبریز بود. 
وي کــه از معلمان ســخت کوش آذربایجان بود در ســال 1344 
بــه تهران انتقال یافت. در تهران ضمن تدریس در مدرســه عالي 

پارس، در وزارت آموزش وپرورش نیز به عنوان کارشــناس وزارتي 
به کار مشغول شــد. وي اهل قلم بود و از دورة جواني، در تبریز، 
نوشــتن مقاالت و متون درسي براي دانشجویان را آغاز کرد و در 
دوره هاي بعد، به ویژه در تهران، کتاب هایی نیز منتشــرکرد که از 
آن جمله اســت: ادبیات کودکان، فرهنگ علوم رفتاري، فلســفه 
آموزش وپرورش، روا ن شناسي، رشد، نظریه رشد در روان شناسي، 
رشد و تکامل انســان، اصول و مباني آموزش وپرورش، نگاه نو به 
روان شناسي انسان سالم. شعاري نژاد تا سال هاي آخر عمر تدریس 
مي کرد و اســتاد دانشگاه شهید بهشتي بود. وي همکاري طوالني 
مدتي با مجالت رشــد به ویژه مجله رشــد معلم داشت و مقاالت 
متعددي از وي در این مجله چاپ شده است. در تهران درگذشت 

و در قطعه نام آوران به خاک سپرده شد.

éشعباننژاد،افسانه)1342،شهداد(

éسردبیررشدنوآموزودانشآموز
شعبان نژاد هشــتمین و آخرین فرزند پدر و مادر، در شهداد 
کرمان به دنیا آمد. وی دارای لیســانس زبان و ادبیات فارســي و 
فوق لیسانس ادبیات نمایشي است. همچنین به خاطر فعالیت هایش 
مدرک درجه یک هنري در رشــتة ادبیات داســتاني و شعر را که 
معادل دکتراي هنر اســت،  از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي 

دریافت کرده است.
شــعبان نژاد فعالیت  فرهنگي خــود را در ســال 1360، در 
آموزش وپرورش و نیز در کیهان بچه ها شروع کرد و چندي نیز در 
برنامة خردسال رادیو فعالیت  داشت. وي بعدها به دفتر انتشارات 
کمک آموزشي دعوت شد و سردبیری چند مجله از جمله، مجالت 
رشــد نوآموز و رشــد دانش آموز را به عهده گرفت. جز این، اشعار 
و نوشــته هاي او پیوســته در مجالت رشد چاپ شده است. دیگر 
فعالیت هاي او عبارت است از: داوري جشنواره هاي ادبي و هنري، 
عضویت در خانة شــعر کودک ایران، عضویت در انجمن شاعران 
و نویســندگان کودک و نوجوان، و انتشــار ده عنوان کتاب شعر 
و داستان براي کودکان. شــعبان نژاد مسئول شوراي شعر کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان اســت. وي بیش از 120 عنوان 

کتاب نیز در حوزة ادبیات کودک و نوجوان منتشر کرده است. 
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éشفیعی،شهرام)1349،تهران(

éسردبیررشددانشآموز
شهرام شفیعی متولد تهران و اصالتاً اهل بافت کرمان است. او 
که لیسانسیه زبان و ادبیات فارسی است )1369( نخستین اثر خود 
را که یک مجموعه داستان طنز بود در سال 1368 منتشر کرد و 
تاکنون ده ها عنوان کتاب برای کودکان، نوجوانان و بزرگ ســاالن 
نوشته که همه در زمینه ادبی است.آثار شفیعی در جشنواره های 
مختلف برگزیده شده که مهم ترین آن، دو جشنوارة  »بیست  سال 
ادبیات داستانی« و »بیست  سال ادبیات مذهبی« )وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی( اســت. شفیعی از سال 1388 تا 1395 سردبیر 

رشد دانش آموز بود.

éَشكویی،حسین)1386ـ1312،تبریز(

éسردبیررشدآموزشجغرافیا
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 دبیرســتان های 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 عرصه های 
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 پاره ای مشکالت به ایران 
بازگشت و در عین حال به مقام استادیاری در دانشگاه تبریز ارتقا 
یافت. او بعداً در ســال 1354 دکترای 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 
1384 در تهران درگذشــت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به 

خاک سپرده شد. 

éشمس،محمدرضا)1336،تهران(

éنویسندهمجالترشد
محمدرضا شمس در سال اول هنرستان بود که با گروه تئاتر 
مرکز رفاه خانواده در نازي آباد آشنا شد و در آن گروه با بازیگراني 
مانند پرویز پرستویي همکاري کرد. پیامد این همکاري، بازي در 

نمایش هاي »خانه باراني«، »چشم در برابر چشم« و »شب« بود. 
او در کنار بازیگري، هم شعر مي گفت و هم نمایشنامه مي نوشت.

شــمس پس از انقالب اســالمي، همکاري خود را با نشــریه 
»کیهان بچه ها« آغاز کرد. نخســتین شعر او به نام »نیلوفر من« 
در سال هاي نخست انقالب به چاپ رسید. او همچنین به نوشتن 
داســتان پرداخت و بعدها با مجله هاي رشد نوآموز، رشد کودک و 
رشد دانش آموز، همکاري کرد. آثار بسياری از او در اين مجله ها به 

چاپ رسيده است.
محمدرضا شمس تاکنون جوایزي همچون، لوح تقدیر کتاب 
ســال کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، کتاب سال سالم، 
قصه ســال مجله ســروش کودک، لوح زرین جشنواره مطبوعات 
کانون پــرورش فکري کودکان و نوجوانان، جشــنواره مطبوعات 
کتاب سال شوراي کتاب کودک و دیپلم افتخار از IBBY، انجمن 

فرهنگي، را از آن خود کرده است. 

éشهابلو،سیدکمال)1354،تهران(

éمعاوندفترانتشاراتوتكنولوژيآموزشی
سید کمال شهابلو متولد تهران و اصالتاً  اهل تفت یزد است.

وي دارای مدرک کارشناسي ارشــد در رشــتة تاریخ و فلسفه 
آموزش وپرورش اســت. چند ســال تدریس و معاونت در مدارس 
شــهر تهران را به عهده داشت و در سال 1377 به دفتر انتشارات 
کمک  آموزشــي آمد و به ســمت مدیر داخلي واحدکتاب رشــد 
منصوب شــد و در تولید مجموعه  کتاب های چلچراغ، چهره هاي 
درخشان، خورشید ایران، دوستت دارم ایران، سرزمین من ایران و 
تاریخ امام حسین )ع( همکاری  کرد. وی در سال 1388 به سمت 

معاونت دفتر تکنولوژي و انتشارات کمک آموزشي منصوب شد.
رشــد در ترازوي معلمان، مواد مخــدر، ارزش ها و نگرش ها، 
راســت و دروغ خبر در جهان رسانه ها، راز سرزندگي و شادابي در 
90 سالگي، معرفي ورزشکاران الگو، رشد در مسیر توسعه و پهلوان 
شگفتي ســاز ایران از جمله مقاالتي است که از او در مجالت رشد 
به چاپ رسیده است. او سردبیري ویژه نامه »نسیم بهشت« را نیز 

در سال 94 به عهده داشت.

éشهابی،محمود)1345،دالر(

éسردبیررشدآموزشعلوماجتماعی
محمود شــهابی دارای مدرک کارشناســی جامعه شناســی 
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از دانشــگاه اِسکس انگلســتان اســت و دکترای این رشته را از 
دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است. او عالوه بر سردبیری رشد 
علوم اجتماعی از سال 1380 تا 1386 سرپرست پژوهشکدة ملی 
مطالعات جوانان )1383 ـ 1382( و سرپرست فصلنامه مطالعات 
جوانان )1383 ـ 1382( نیز بوده اســت. دکتر شــهابی در حال 

حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است.
نيز ← بيات، ناصری )محمد مهدی(، ملکی)حسن(، مهدوی، 

فراهانی

éشهدادي،احمد)1353،زرند(

éنویسندهدرمجالترشد
احمد شــهدادي داراي فوق لیســانس هنرهای نمایشــي از 
دانشــگاه آزاد اسالمي اســت. وي فعالیت هاي فرهنگي خود را از 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي کرمان آغاز کرد )1373( سپس 
به کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کرمان رفت. )1378( 

و در ادامه خدمت به کانون تهران انتقال یافت.
شهدادي عالوه بر انتشــار چند کتاب در زمینه نمایش نامه و 
ادبیات، مقاالت متعددي نیز نگاشــته و چندین نمایشنامه را نیز 
کارگرداني کرده که از آن جمله اســت: افســانة کالغ، )1373(، 
خوبان جنگل، )1375(، چشــم هایي از جنس هیچ کس )1382(، 
افسانه هلولو )1388(. او همچنین سابقة فیلم نامه نویسي دارد که 
از آن جمله اســت: فیلم نامه سریال عروسکي باغ پیشي هاي خاله 
طوبي به  سفارش صدا و ســیماي کرمان. شهدادي در سال هاي 

اخیر با رشد نوآموز همکاري داشته است.  

éشهرآبادی،مریم)1352،تهران(

éمدیرداخلیرشدآموزشعلوماجتماعي
مریم شهرآبادی از ســال 1375 تا 1380 با واحد امور اداری 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی همکاری داشــت. سپس 
مسئول دبیرخانه این دفتر شد، از سال 1388 نیز در واحد روابط 
عمومی مشغول به کار شد. او از 1393 به سمت مدیر داخلی رشد 

آموزش علوم اجتماعی منصوب شد.
نیز ← ناصری )محمد مهدی(، بیات

éشهرابي،مصطفي)1320،تهران(

éسردبیررشدآموزشزمینشناسي
شهرابي متولد طالقان اســت. وی تحصیالت مدرسه اي خود 
را در تهران گذراند و از دانشــگاه تهران در رشــته زمین شناسي 
فارغ التحصیل شــد. طي ســال هاي 61ـ  1357 نیز با استفاده از 
بورس تحصیلي به ســوئیس رفت و به تحصیل در زمین شناسي 
دریایــي ادامــه داد و دکترای خود را گرفــت. وي یکي از معدود 

زمین شناسان ایران، در رشته دریایي،  است. 
مهندس شــهرابي در شــرکت ملــي ذوب آهــن، در معادن 
زغال سنگ کرمان و در سازمان زمین شناسي کشور سابقه فعالیت 
و خدمــت دارد. وي پس از راه اندازي مجدد مجله رشــد آموزش 
زمین شناسي ـ پس از وقفه اي چند ساله ـ به سردبیري این مجله 
منصوب شــد و تا تعطیلي مجدد این مجله در سال 1393 به این 

خدمت ادامه مي داد.

éشهریاري،پرویز)1391ـ1305،کرمان(

éعضوهیئتتحریریهرشدبرهانریاضیمتوسطهدوم
شــهریاري، معلم ریاضي، مؤلف و مترجم کتاب هاي ریاضي، 
فعال اجتماعي، نویســنده و از چهره هاي ماندگار ایران در زمینه  
دانش   و آموزش وپرورش بود. او پس از مرگ پدرش در کرمان، به 
کمک مادر خود )گلستان شهریاري( مسئولیت زندگي خانوادگي 
را به دوش کشــید. خانوادة او زردشتي و بســیار فقیر بودند،  لذا 

دوران کودکي شهریاري از نظر معیشتي به سختي گذشت. 
او تا ســال سوم دبیرستان را در دبیرســتان ایرانشهر کرمان 
گذراند و سپس وارد دانش سراي مقدماتي این شهر شد. در خرداد 
1323 چون دانش آموختة ممتاز شــناخته شده بود، اجازه یافت 
براي ادامة تحصیل به دانشســراي عالي، در تهران برود. شهریاري 
در تهران مدرک کارشناســي ریاضي خود را از دانشســراي عالي 
دریافت کرد و به خدمت در آموزش وپرورش و تدریس در مدارس 
مشغول شد. یک سال در شیراز تدریس کرد اما به واسطة فعالیت 
سیاســي در شیراز نماند و بازگشت و از آن پس، به جز چند سال 
که در زندان بود، بقیه ســال هاي عمــرش را به تدریس ریاضي و 
تألیف و ترجمــة کتاب هاي علمي، به ویژه کتاب هاي ریاضي براي 

دانش آموزان گذراند. 
او در طــول عمر خود ده ها کتــاب در زمینه ریاضي تألیف یا 
ترجمه کــرد. همچنین در تألیف کتاب هاي درســي ریاضي نیز 
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مشــارکت داشت. در سال 1370، با تأسیس مجلة ریاضي برهان،  
برای دوره دوم متوسطه، شــهریاري نیز به همکاري با این مجله 
دعوت شــد و این همکاري را تا پایان عمر ادامه داد. او در تهران 

درگذشت و در گورستان زردشتیان به خاک سپرده شد.

éشهزادي،فاطمه)1333،کاشان(

éنویسندهرشدتكنولوژيآموزشي
فاطمه شهزادي داراي مدرک لیسانس در رشته حقوق قضایي 
و فوق لیســانس در رشته تکنولوژي آموزشي است و مدرس مرکز 

تربیت معلم شهید شرافت تهران بوده است. 
شهزادي از ســال 1373 به همکاری با مجله رشد تکنولوژي 
آموزشي پرداخت و مقاالت علمي بسیاري نوشت که در این مجله 
به چاپ رســید. شهزادي همچنین وســایل کمک آموزشي قابل 
توجهي ابداع کرد که در مقاالتش منعکس اســت و مورد استفاده 
آزمایشگاه هاي مدارس نیز قرار گرفته است. او بعد از بازنشستگي 
وسایل ساخته شــدة خود را به آزمایشگاه مدرسه شاهد حضرت 
معصومه )س( تهران اهدا کرد. فاطمه شــهبازي طي ســال هاي 
مختلف به عنوان معلم نمونة مناطق و اســتان تهران و در ســال 

1376 به عنوان معلم نمونه کشوری معرفي شد.

éصابریفومنی،کیومرث)1383ـ1320،فومن(

éسردبیررشدآموزشزبانوادبفارسی
کیومرث صابری، معروف به گل آقا، دانش آموخته رشته زبان و 
ادبیات فارسی و فوق لیسانس ادبیات تطبیقی از دانشگاه تهران بود 
و در مدارس تهران تدریس می کرد و با توجه به توانایی طنزپردازی 
خود، با مجله فکاهی توفیق در دهه  40 همکاری داشــت. صابری 
بعد از انقالب، چندی به همکاری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی پرداخت و نخســتین سردبیر مجله رشد آموزش زبان و 
ادب فارسی بود که از سال 1362 آغاز به انتشار کرد. وی همچنین 
نشریه هفتگی »گل آقا« را تأسیس کرد که طی چند سال منتشر 

می شد.
نيز ← هادی، سنگری

éصادقی،بهرام)1363ـ1315،نجفآباداصفهان(

éنویسندهپیكجوان
بهرام صادقی پزشــک و در عین حال از نویســندگان داستان 

کوتاه بود. وی از همکاران فعال در نشریة »جنگ اصفهان« به شمار 
می رفت که در دهة چهل، با آثار کســانی چون ابوالحسن نجفی، 
هوشنگ گلشــیری، محمد حقوقی و دیگران در اصفهان منتشر 
می شد. مهم ترین آثار صادقی رمان ملکوت و نیز مجموع داستان 
»ســنگر و قمقمه های خالی« است. از وی چند داستان در مجله 

پیک جوان منتشر شده است.

éصافی،احمد)1316،گلپایگان(

éعضوتحریریهرشدمشاورمدرسه
احمد صافی در سال 1330 از دانشسرای مقدماتی گلپایگان 
فارغ التحصیل شد و به اســتخدام آموز ش وپرورش، در شهرستان 
بروجرد، درآمد و به مدت 5 ســال آموزگار مدارس شد. سپس به 
تهران رفت و از دانشسرای عالی لیسانس و سپس فوق لیسانس در 
رشته مشــاوره گرفت و آنگاه به عنوان کارشناس مسئول آموزش 
راهنمایی تحصیلی در وزارت آموزش پرورش مشغول خدمت شد.

اســتاد صافی از پیشکســوت ها و صاحب نظران تعلیم وتربیت 
کشور است و تاکنون عالوه بر تصدی مناصب گوناگون در وزارت 
آموزش وپرورش، از جمله معاونت آموزش وزارت و دبیری شورای 
عالــی آموزش وپــرورش، ده ها عنوان کتــاب در زمینه مدیریت، 
مشاوره، تعلیم وتربیت، خانواده و غیره نگاشته است. استاد صافی از 

1393 تاکنون، عضو تحریریه رشد مشاور مدرسه است. 

éصالحی،نصراهلل)1343،شهریار(

éعضوتحریریهرشدآموزشتاریخ
نصراهلل صالحــی دانش آموخته 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 برنامه ریزی 
و تألیف کتب درسی همکاری داشته و عضو تحریریه رشد آموزش 
تاریخ اســت. از وی مقاالت متعددی نیــز در این مجله به چاپ 
رســیده است. وی در انتشــار مجله »کتاب  ماه تاریخ و جغرافیا« 
نیز همکاری داشت و کتاب های متعددی، به ویژه در زمینه تاریخ 

عثمانی، منتشر کرده است. 
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éصداقت،محمود)1323،الهیجان(

éعضوهیئتتحریریهمجلهرشدآموزشزمینشناسي
محمود صداقت دارای فوق   لیســانس مهندسی آب شناسی از 
دانشگاه تهران و دانشوری زمین شناسی از دانشگاه شهید بهشتی 
اســت. وی از سال 1355 به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی درآمد و تألیف و ویرایش بیش از 20 عنوان کتاب دانشگاهی 
را به انجام رســاند. از سال 1360 نیز با وزارت آموزش وپرورش در 
برنامه ریزی آموزش زمین شناســی در مقاطع مختلف تحصیلی، 
همکاری داشت. از دیگر فعالیت های مهندس صداقت مشارکت در 
تألیف کتاب های زمین شناسی، عضویت در هیئت تحریریه مجلة 
رشد آموزش زمین شناســی، و تهیة مقاالت آموزشی و کاربردی 
بوده است. وی به مدت بیست سال در دانشگاه های مختلف کشور 
به تدریس زمین شناسی، ژئوفیزیک،  هیدرولوژی، اصول استخراج 

آب های زیرزمینی و ... مشغول بود. 
نيز ← حسينی)احمد(، دانشفر

éصدر،میرشهرام)تهران،1349(

éمدیرداخليرشدبرهانریاضيمتوسطهدوم
میرشهرام صدر لیسانس ریاضي را از دانشگاه تربیت معلم اراک 
و فوق لیســانس این رشته را از دانشگاه آزاد اسالمي دریافت کرده 
است. مدیریت داخلي رشد ریاضي برهان )1375 تا 1390( و رشد 
برهان راهنمایي )1385(، کارشناس هماهنگي مجالت تخصصي 
ریاضي )85 ـ 81(، دبیري شبکة رشد )90 ـ 1386( و سردبیري 
مجله ریاضي »پایا« در انتشارات مبتکران، از سوابق کاري اوست. 
وي عضو شــوراي برنامه ریزي گروه ریاضي دفتــر برنامه ریزي و 
تألیف کتب درســي اســت و در تألیف چند کتاب درسي و مواد 
کمک آموزشي همکاري داشته است. شهرام صدر از مهرماه 97 بار 

دیگر مدیر داخلی برهان متوسطه دوم شد.
نيز ←  اميري،  چمن آرا، نامي

éصفارپور،عبدالرحمن)1321،دزفول(

é نویسندهمجالترشد
صفارپور دانش آموخته دانش ســراي عالي تهران ـ در رشــته 
ري  آموزش ابتدایي ـ اســت. وي از سال 1342 تا 1345 در شهر
آموزگار بود، ســپس به خوزستان رفت و تا سال 1360 در آبادان 

و اهواز خدمت کرد، پس از آن به تهران منتقل شد و به همکاري 
با ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي، )در بخش آموزش 
ابتدایي(، پرداخت و همزمان در دبیرستان ها و مراکز تربیت معلم 
تهــران و کرج تدریــس کرد. صفارپور بیــش از 30 عنوان کتاب 
در زمینة آمــوزش مهارت هاي زباني در ابتدایــي، براي معلمان 
و دانش آموزان،  نوشــته اســت. در همین زمینه وي با مجله هاي 
رشــد معلم و رشد آموزش ابتدایي نیز همکاري کرده و به نوشتن 
مقاالتي در این دو مجله پرداخته است. مقاله هایش در این مجالت 

به بیش از 60 عنوان بالغ مي شود.
نیز ← همتی

éصفتگل،منصور)1340،زابل(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشتاریخ
منصور صفت گل لیسانس تاریخ را از دانشگاه فردوسي مشهد، 
فوق لیسانس را از دانشگاه تربیت مدرس و دکتراي این رشته را از 

دانشگاه تهران دریافت کرده است. 
دکتر صفــت گل کار خود را با دبیري تاریخ در زابل شــروع 
کرد. ســپس به ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي منتقل 
شــد و به عنوان کارشناس و مؤلف کتاب هاي درسي تاریخ تجارب 
ارزنده اي کسب کرد و خدمات شایسته اي در این زمینه ارائه نمود. 
او بعداً به دانشگاه تهران انتقال یافت و در حال حاضر دانشیار گروه 
تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انساني است. او عالوه بر مشارکت 
در تألیف کتاب هاي درســي آثاري نیز تألیف، ترجمه یا تصحیح 
نموده که بیشــتر در زمینة تاریخ عصر صفویه است. بیش از 60 
مقاله نیز در نشریات داخلي و خارجي منتشر و در کنفرانس هاي 
متعدد ســخنراني کرده است. صفت گل از شماره نخست تا پنجاه 

ویک، عضو تحریریه رشد آموزش تاریخ بوده است. 
نیز ← جوادیان، حسنی، خیراندیش، صالحي

éصفري،داود)1352،اراک(

éگرافیستمجالترشد
داود صفري دانش آموخته رشته گرافیک از دانشگاه  است. وي 
کار با نشریات رشد را از سال 1374 آغاز و با مجالت رشد کودک و 
نوجوان همکاري کرد. شرکت در نمایشگاه هاي داخلي در موضوع 
گرافیک و نیز مسابقات کاریکاتور در داخل و خارج کشور از دیگر 

فعالیت هاي اوست.
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éصنعتیزاده،همایون)1388ـ1304تهران(

éناشرمجالتپیك
همایون صنعتی زاده کرمانی و فرزند عبدالحســین صنعتی، 

نویسنده معاصر بود.
وی از مدیران برجســته صنعتی و فرهنگی در سالهای قبل و 
بعد از انقالب بود و مؤسســه  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 صنعتی زاده 
در شــرکت افست چاپ می شد و مجالت رشــد نیز در ادامه آن 
همچنان در این شــرکت به چاپ می رســد. صنعتــی زاده، خود، 
نویســنده و مترجم بود و کتاب های بسیاری را، به ویژه در زمینه 

تاریخ ایران، ترجمه و منتشر کرده است.

éصیرفی،هایده)1341،تهران(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشتربیتبدنی
هایده صیرفی فارغ التحصیل دکتری رشته فرهنگ و اساطیر 
و زبان های 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 نمایشگاه های 

هنری متعددی را نیز برگزار کرده است.
نیــز ← آزمون، حســینی )ســید امیر(. کاشــف، رمضانی 

)جمشید(، رمضانی)علیرضا(.

éطاقدیس،سوسن)1338،شیراز(

éنویسندهمجالترشد
طاقدیس فعالیت داستان نویســی حرفه ای خود را با نوشتن 

داستان »بابای من دزد بود« در کیهان بچه ها 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 می بینی؟، دخترک 
و فرشــته اش، بزغاله های ســبز، یکی بود و نیز جوراب سوراخ، از 

آن هاست.
همزمان با کار داستانی برای کودک، شعر نیز از دیگر زمینه های 
مورد عالقه و فعالیت خانم طاقدیس اســت و از او اشــعاری برای 

کودکان، در مجالت مختلف به چاپ رسیده است.
سوسن طاقدیس سال 1386 برای کتاب »قدم یازدهم« جایزة 

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 1379، و نیز جایزة پروین اعتصامی برای 
کتاب شما یک دماغ زرد ندیدید؟ به تصویرگری غالمعلی مکتبی 
)1384( از موفقیت های اوســت. از طاقدیس آثاری در مجله های 

رشد کودک و رشد دانش آموز چاپ شده است.

éطالبزاده،سیدحمید)1337،اصفهان(

éسردبیررشدآموزشقرآنومعارفاسالمی
دکتر طالب زاده دانش آموخته رشــته فلسفه و استاد تمام این 
رشــته در دانشگاه ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران و رئیس 

گروه فلسفه است. 
وی پیش از این کارشناس مســئول گروه فلسفه در سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش بود و به مدت ســه سال سردبیری 

مجله رشد آموزش معارف اسالمی را برعهده داشت.
نیز ← حدادعادل، اعتصامی، اکرمی

é طالبی،تهماسب)1346،آبیك(

éنویسندهرشدآموزشتاریخ
تهماســب طالبی دانش آموختة رشته تاریخ از دانشگاه تربیت 
معلم تهران است )1365(. تدریس در مدارس و همکاری مستمر 
با گروه های آموزشــی اســتان تهران از فعالیت های وی به شمار 
می آید. وی در ســال 1374 تدریــس در مراکز ضمن خدمت و 
مراکز تربیت معلم را نیز عهد ه دار شــد و در سال 1387 نیز 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:
1. دیوان های مالی و اداری از اسالم تا پایان امویان

2. از غار حرا تا محراب کوفه.
3. قزوین پایتخت صفویان

4. تاریخ مختصر ایران
5. قزوین عصر قاجار.

6. جغرافیای استان قزوین )چند فصل(.
دکتر طالبی از اوایل انتشار رشد آموزش تاریخ با آن همکاری 

داشته است.
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éطاهباز،سیروس)1318،1377،بندرانزلی(

éنویسندهمجالتپیك
طاهباز بین ســال های 1349 تا 1357 ه. ش مدیر انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. کار بزرگ او گردآوری 
بیش از بیست هزار برگ از دست نوشته های نیما یوشیج است که 
آن را در طول سی و پنج سال، با انتشار بیست وسه دفتر، به انجام 
رساند و مجموعه ای کامل از شعرهای نیما و نیز آثاری را درباره او 
منتشر ساخت. عالوه بر این آثاری از نویسندگان بزرگی همچون 
جان اشــتاین بک، 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 معروف ترین آن ها می توان به جایزة ســیب طالیی دوساالنه 

براتیسالوا برای کتاب بازهمزندگیکنیم اشاره کرد.
طاهباز در ســال های قبل از انقالب با مجالت پیک همکاری 
داشت. او در یوش، در کنار قبر نیما یوشیج به خاک سپرده شد. 

éطاهری،حسن)1323،تسوج(

éنویسندهرشدآموزشابتدایي
حسن طاهری دانش آموخته دانشگاه مامازن در رشته آموزش 
ابتدایی اســت و در گذشته مدرس دانشسرای راهنمایی تحصیلی 
همدان بوده است. در دهة 70 وی به گروه ابتدایی دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درسی دعوت و کارشناس مسئول گروه شد. طاهری 
آثار قلمی متعددی اعم از کتاب و مقاله، در درس های دورة ابتدایی 
دارد. مقاالت او بیشتر در مجله رشد آموزش ابتدایی در دهه 70 و 

80 به چاپ رسیده است.

éطالیی،سعید)1368،همدان(

éنویسندهرشدجوان
سعید طالیی دانش آموختة 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.

éطالیی،کاظم)1342،همدان(

éمدیرهنریمجالترشد
طالیی پــس از دریافت دیپلم وارد مرکز تربیت معلم شــد و 
سپس به مدت چهار سال در مدارس استان مرکزی تدریس کرد. 
وی در سال 65 با شرکت در کنکور سراسری، در دانشگاه هنر، در 
تهران، پذیرفته شد و در رشته گرافیک با رتبه اول فارغ التحصیل 
شــد. در سال 71 نیز کارشناسی ارشد خود را در رشته پویانمایی 
)انیمیشــن( در همان دانشــگاه آغاز کرد و آن را به پایان رساند. 
طالیی از همان ســال های دانشــجویی، به دفتر انتشارات کمک 
آموزشی وارد شد و به تصویرگری برای مجالت رشد دانش  آموزی 

پرداخت و آثار بسیاری پدید آورد.
وی بعداً در مدیریت محمد ناصری در دفتر کمک آموزشی به 
مدیریت فنی و هنری مجالت رشد منصوب گردید. کاظم طالیی 
با تأســیس مؤسسه »نشر طالیی« کتاب های نفیسی را عمدتاً در 
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.

éعابدینی،مریم)1346،تهران(

éسردبیررشدآموزشزمینشناسی
مریم عابدینی دانش آموخته رشــته زمین شناسی از دانشگاه 
تهران )1368( و دبیر این رشــته در دبیرستان های تهران است. 
وی تحصیالت تکمیلی خود را، در رشــته فسیل شناسی تا مرحلة 

دکتری ادامه داده است.
خانــم عابدینی از ســال 1380 پی گیر انتشــار مجدد مجلة 
زمین شناســی که چند سال بود متوقف شــده بود گردید که در 
نتیجه در سال 1382 اولین شمارة دورة جدید )34( به سردبیری 

دکتر مصطفی شهرابی منتشر شد که تا 1394 ادامه داشت.
عابدینی مسئول انجمن معلمان زمین شناسی ایران، سردبیر 
شبکه رشد )زمین شناسی( مســئول و ناظر المپیاد جهانی علوم 
زمین در باشــگاه دانش پژوهان 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 زمنی شناسی از ســال 1397 به عنوان سردبیر این مجله 

منصوب شد.
نیز ← بازوبندی، دانشفر )حسین(، شهرابی
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éعباسی،جواد)1346،محالت(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشتاریخ
جواد عباســی دانش آموختة دکترای تاریخ از دانشگاه تهران 
)1379( اســت. وی کار خود را با دبیری تاریخ در مدارس زادگاه 
خود آغاز کرد و در ســال 1372 به گروه تاریخ دفتر برنامه ریزی 
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 می دهد. 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 
طی سال های 1379 تا 1391عضو تحریریه رشد آموزش تاریخ و 

از همکاران فعال و مؤثر آن بود.
نیز ← جوادیان، خیراندیش، صفت گل

éعدل،کامران)1320،تهران(

éعكاسمجالتپیك
کامران عدل از عکاسان برجســته معاصر است و دوره ای نیز 
بــا مجله پیک نوجوانان همکاری داشــته اســت. وی در ایران و 
فرانسه تحصیل کرده و از هنرستان عکاسی پاریس فارغ التحصیل 
شــده است. در سال های قبل از انقالب او با رادیو و تلویزیون ملی 
ایران همکاری داشــت و در مدرسه عالی تلویزیون نیز به تدریس 
می پرداخت ولی ســرانجام از این ســازمان کناره گرفت و به طور 
مستقل به کار خود ادامه داد. چند اثر معروف او عبارت اند 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 1364، و به مناسبت 
دویستمین ســال پایتخت شدن تهران آغاز شد و شامل حدود را 

6000 اسالید در زمینه های مختلف است.

éعذار،عزیز)1351،نقده(

éنویسندهرشدآموزشزیستشناسي
عزیز عذار در روســتای گوران آباد قاضی از شهرســتان نقده 

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

جانوری« را تألیف کرد.

éعربلو،احمد)1344،تهران(

éسردبیررشدنوجوان
احمد عربلو دانش آموخته کارشناســي رشــته ادبیات فارسي 
و کارشناسي ارشــد همین رشته در دانشــگاه تهران است. او از 
ســال 1366، با دعوت مصطفي رحماندوست، به دفتر انتشارات 
کمک آموزشي وارد شد و سردبیري مجله رشد نوجوان را پذیرفت 
که تا سال 1380 ادامه یافت. عربلو داستان نویس و طنزپرداز است 
و تاکنون بیش از 100 اثر اعم از داســتان،  رمان، طنز تاریخي و ... 

منتشر کرده که اغلب آن ها ویژة کودک و نوجوان است.
عربلو با نهادها و مؤسســات فرهنگي متعددي، همچون دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت حوزة هنري، بخش فرهنگي ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، مجالت شاهد، نهاد انتخاب کتاب سال جمهوري 
اسالمي، کتاب سال دفاع مقدس، کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان و... همکاري داشــته و دارد و در یک دهة اخیر مسئول 

مرکز بررسي آثار دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي بوده است.

éعطاران،بتول)1335،تهران(

éسردبیررشدآموزشفنیوحرفهایوکاردانش
 بتــول عطاران دانش آموخته دکترای اقتصاد آموزش وپرورش 
)2006،  پونا،  هندوســتان( است. وی که سابقه تدریس در مراکز 
آموزش عالی را دارد، کارشــناس مسئول کتب درسی کامپیوتر،  
حســابداری و نســاجی در دفتر آموزش های فنی وحرفه ای است. 
خانم عطاران از ســال 1388 به ســردبیری مجله رشــد آموزش 

فنی وحرفه ای و کاردانش منصوب شد. 
نیز ← آزاد



50

éعطاران،محمد)1336،تهران(

éسردبیررشدمدرسهفردا
دکتر محمد عطاران دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی از 
دانشگاه تهران است و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در 
رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده است. 
ایشــان با رتبه دانشیاری استاد دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( و 

ضمناً استاد مدعو دانشگاهی در کشور مالزی است.
دکتر عطاران از بدو تأســیس مجله رشــد مدرســه فردا به 
ســردبیری آن منصوب شــد )1382( و تاکنــون )1397( این 

مسئولیت را برعهده داشته است.

éعطایی،محمدرضا)1341،بیرجند(

éعضوتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي
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 )تربیت معلم( برعهده دارد. 
ایشان عضو هیئت تحریریه رشــد آموزش زبان و خود مسئول و 
ســردبیر مجله  journal of Applied linguistics است. از دکتر 
عطایی مقــاالت و کتاب های بســیاری در زمینــه آموزش زبان 

انگلیسی منتشر شده است.
نیز ← عنانی سراب،  مفتون،  بیرجندی

éعظیمی،ندا)1359،تهران(

éگرافیستمجالترشد
ندا عظیمی دانش آموخته رشــته ارتباط تصویــری و دارای 
فعالیت های گسترده در این زمینه است. در کارنامه او تصویرسازی 
بیش از 150 کتاب برای کودکان و نوجوانان در حوزه های داستان، 
کتاب درسی و کتاب کمک درســی است و با ناشران خارجی نیز 

همکاری دارد.
وی تاکنون مجالت رشــد آموزش ابتدایی، مدیریت مدرسه،  
مشاور مدرســه، دانش آموز و کودک را صفحه آرایی و تصویرگری 

کرده است.

éعظیمی،هادی)1359،رشت(

éنویسندهرشدآموزشزبانهايخارجي
هادی عظیمی دارای دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه 
تربیت مدرس اســت. وی از سال 1385 به همکاری با مجله رشد 
 Enghlish through زبان پرداخت و تاکنون مطالــب او در بخش
Fun در بیش از 40 شماره از مجله چاپ شده است. دکتر عظیمی 

استادیار زبان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
نیز← کبادی، بوژانی، عطایی

éعال،افشین)1348،نورمازندران(

éشاعرمجالترشد
افشــین عال دیپلم فرهنگ و ادب را در سال 1366 در زادگاه 
خود اخذ کرد و در همین سال وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسي 
دانشگاه تهران شــد. هم زمان با تحصیل با مجالت کیهان بچه ها 
و ســروش نوجوان همکاري مي کرد. بعــد از تحصیل نیز،  ادبیات 
کــودک و کار در مطبوعات را انتخاب کرد و از جمله در راه اندازي 
روزنامه آفتاب گــردان )اولین روزنامه کــودکان ایران( با فریدون 
عموزاده خلیلي مشــارکت فعال داشــت. ســردبیري برنامه هاي 
کودک، خردسال، نوجوان و شب بخیر کوچولو در رادیو،  سردبیري 
نشریات گنبد کبود، صدف و دوســت؛ نیز ریاست فرهنگ سراي 
کودک و مدیریت در شبکه فرهنگ رادیو از جمله سوابق اوست. در 

حال حاضر وي عضو هیئت مدیره انجمن شاعران ایران مي باشد.
افشین عال آثار و تألیفات متنوعي دارد از جمله:

ـ یک عالم پروانه، بلدم شــعر بگویم، نســیم،  دختر با )براي 
خردساالن( 

ـ یک ســبد بوي بهار، خاطرات مــه گرفته، دو منظومه بلند 
عاشــورایي، گل صد برگ و تانک، بازنویسي تذکرئ االولیاي عطار 

)براي نوجوانان(
ـ کودکانه ها و غزل )براي بزرگ ساالن(

از افشین اشعاری نیز در مجالت رشد چاپ شده است.

é عالقهمندان،جعفر)84-1330اصفهان(

é رئیسسازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزشي
عالقه منــدان دیپلم خــود را در اصفهان گرفت و ســپس به 
دانشــکدة فني دانشــگاه تهران راه یافت و با لیسانس مهندسي 
مکانیک فارغ التحصیل شد. وي از دانشجویان مبارز و انقالبي بود. 
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پس از انقالب نخســت مدیر کل دفتر آموزش هاي فني وحرفه اي 
شــد. با رفتن او به معاونت وزارت مســکن و شهرســازي تا سال 
63 وقفه اي در خدمت او در آموزش وپرورش ایجاد شــد ولي بعداً 
هنگامي کــه محمد علي نجفي - وزیر آموزش  و پرورش شــد، به 
دعوت وي معاونت او را در شــاخه فني وحرفــه اي پذیرفت و در 
ضمن قائم مقام وزیر در اجراي طرح نظام جدید آموزش متوسطه 
شــد و این طرح را در سراسر کشــور به اجرا درآورد. عالقه مندان 
در ســال 1377 با ابالغ حسین مظفر، وزیر وقت آموزش و پرورش، 
به معاونت پژوهشــي و ریاست سازمان پژوهش منصوب شد و تا 
آخر عمر کوتاهش در این مقام بود. تحت ریاست او مجالت رشد 

مدرسه فردا، قرآن و ... نیز به سلسله مجالت رشد افزوده شد. 
نیز: حداد عادل، عالمي، نوید، محمدیان، توراني 

é علوي،الهه)1347،دزفول(

é مدیرداخليرشدآموزشزیستشناسي
الهه علوي دانش آموختة رشــتة زیست شناسي است و مدرک 
کارشناســي ارشد خود را در رشتة  علوم گیاهي از دانشگاه تربیت 
مدرس اخذ کرده و دانشــجوی دورة دکتری اســت. وي از سال 
1380 به طور رســمي به عنوان کارشناس زیست شناسي به دفتر 
برنامه ریزي و تألیف کتب درســي وارد شد. سپس در سال 1383 
مدیریت داخلي مجله رشــد آموزش زیست شناســي را، از شمارة 
53 برعهده گرفت.خانم علوي ســابقة تدریس در مدارس منطقه 
16 تهران را دارد، در دانشگاه پیام نور تدریس کرده و عضو کمیتة 
تخصصــي المپیاد زیست شناســي و مدرس آناتومي در باشــگاه 
دانش پژوهان جوان اســت. از دیگر فعالیت هاي علمي او همکاري 
در تألیف کتاب هاي زیست شناسي و آزمایشگاه2 و پیش دانشگاهي 

است. او مدیر داخلي مجلة زیست شناسي است. 
نیز: الوندي 

é علويمقدم،سّیدبهنام)1354،خرمآباد(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانوادبفارسي

علوي مقدم مدرک کارشناسي زبان انگلیسي را از دانشگاه اراک 
و کارشناســي ارشــد و دکتري خود را، در رشتة زبان شناسي، از 
دانشــگاه عالمه طباطبایي دریافت کرده است. وي از سال 82 به 
گروه زبان و ادبیات فارسي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي 
پیوســت و ضمناً عضو هیئت تحریریه مجله رشد آموزش زبان و 

ادب فارســي شــد. علوي مقدم تاکنون عالوه بر چاپ مقاالتي در 
نشریات تخصصي، در تألیف چند کتاب درسي نیز مشارکت داشته 
اســت. همچنین آثاري را در حوزة زبان شناسي، ترجمه یا تألیف 

نموده است. 

é علیجاني،بهلول)1325،تبریز(

é سردبیررشدآموزشجغرافیا

بهلــول علیجاني در مهر ســال 1348 در رشــتة جغرافیاي 
طبیعي دانشســراي عالي تهران پذیرفته شــد و در سال 1352 
مدرک لیســانس جغرافیا را دریافت کرد. پس از دو سال تدریس 
در دبیرســتان هاي فیروزکوه، در ســال 1354 در امتحان اعزام 
دانشســراي عالي تهران قبول شد و در خرداد 1355 جهت ادامة  
تحصیل در دانشگاه ایالتي میشیگان به آمریکا رهسپار شد. دورة 
فوق لیســانس را در جغرافیاي طبیعــي و دورة دکترا را در آب و 
هواشناسي سینو پتیک به پایان رسانید و در سال 1360 به ایران 
بازگشت و در دانشسراي عالي یزد مشغول به کار شد. وي طي این 
ســال ها مناصب مختلفي را دارا بوده و با مجالت و نشریات علمي 
همکاري داشــته و عالوه بر بیــش از 80 مقاله، 8 کتاب تألیف و 
ترجمه کرده اســت. »مباني آب و هواشناسي« او در دورة یازدهم 
کتاب سال جمهوري اسالمي برگزیده شد. دکتر علیجاني از سال 
1376 )شــمارة 44( تا ســال1384 )شــمارة 72( سردبیر رشد 
آموزش جغرافیا بود و این همکاري همچنان به عنوان عضو هیئت 

تحریریه ادامه دارد. 

é عمراني،غالمرضا)1326،زابل(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانوادبفارسي
عمراني دانش آموخته رشــته زبان و ادبیات فارسي از دانشگاه 
فردوسي مشهد است و بیش از دو دهه در مدارس مشهد تدریس 
کرده اســت. وي در سال 1375 به سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي منتقل و کارشــناس گروه ادبیات این سازمان شد و در 
ضمن به عضویت هیئت تحریریه مجله رشد آموزش ادب فارسي 

دعوت شد. 
غالمرضــا عمراني چــه در زمینه کتب درســي و چه به طور 
مستقل داراي تألیفات متعدد است و به ویژه در زمینه دستور زبان 
و زبان شناســي اهلیت دارد. کار چشم گیر او تألیف مجموعه چند 
جلدي »گویش سیســتان« است که تا کنون )1397( چند مجلّد 
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آن منتشر شده است. 
از دیگر آثار اوست: تا قاف با عشق، وصف رخسارة خورشید و 
نیز کتاب زبان فارســي عمومي با همکاري فریدة کریمي و حسن 

ذوالفقاري 

é عنابيسراب،محمدرضا)1337،بیرجند(

é سردبیررشدآموزشزبانهايخارجي
عناني ســراب دانش آموخته رشــته زبان انگلیسي از دانشگاه 
عالمه طباطبایي اســت و مدرک دکتراي خود را از دانشگاه لیدز 
انگلستان دریافت کرده اســت. وي عضو هیئت علمي گروه زبان 
انگلیسي دانشــکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه شهید بهشتي 

است. 
عنابي ســراب در  دهــة 1370 به گروه زبان انگلیســي دفتر 
برنامه ریزي و تألیف کتب درســي پیوست و در ضمن به عضویت 
هیئت تحریریه مجله رشــد زبان دعوت شــد. با در گذشت دکتر 
میرحســني، ســردبیر این مجله، دکتر عناني سردبیري مجله را 

پذیرفت. 
نیز: بیرجندي، میرحسني

é غفارزادگان،داود)1338،اردبیل(

é نویسندهدرمجالترشد
غفارزادگان در ســال 1356 از دانشســراي مقدماتي اردبیل 
فارغ التحصیل شد و براي خدمت آموزگاري به روستا ها رفت و به 
مدت چند سال در دبستان هاي روستا تدریس کرد. شوق خواندن 
و ذوق نوشــتن او را به عرصه نوشتن داستان کشاند و سبب شد 
در سال 1367 به تهران، به دفتر انتشارات کمک آموزشي، دعوت 
شود. وي طي ســه دهة گذشته داستان هایي با موضوعات متنوع 
براي کودکان و نوجوانان نوشته که پاره اي از آن ها در مجالت رشد 
چاپ شده است. او در داستان نویسي از چهره هاي موفق بوده و در 
سال 1377 جایزه 20 ســال ادبیات داستاني را به خاطر داستان 
»ما سه نفر هستیم« دریافت کرد. همچنین نشان طالیي جشنوارة 
برگزیدگان ادبیات کودک و نوجوان را از سوي انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان، به عنوان یکي از بهترین داستان نویسان دو دهه، 
دریافت نمود. نظارت بر تألیف و انتشار سه مجموعه کتاب  چلچراغ، 
مفاخر و چهره هاي درخشان در دفتر انتشارات کمک آموزشي طي 

سال هاي 85-75 از دیگر خدمات غفارزادگان است. 

é غفاریان،سیروس)1322-قمصرکاشان(

é نویسندهدررشدآموشزتاریخومعلم
ســیروس غفاریان تحصیالت خــود را در تهــران گذراند و                            
با گرفتن دیپلم ریاضي از دبیرســتان اقبال آشتیاني )1339( به 
سربازي رفت و در روستاهاي مالیر آموزگار سپاه دانش شد. چون 
در سپاه دانش فعال بود، سپاهي ممتاز شناخته شد و اجازه یافت در 
کنکور ورودي دانشگاه ابوریحان که قباًل با نام »دانشگاه سپاهیان 
انقالب« تأسیس شده بود، و در مامازن ورامین واقع بوده، شرکت 
کند که با رتبه اول در رشته علوم تربیتي پذیرفته شد و لیسانس 
خود را اخذ کرد. پس از آن به عنوان مشــاور راهنمایي تحصیلي 
به بابلســر رفت و تا سال 1362 در مدارس این شهر خدمت کرد. 
بعداً با انتقال به تهران، به سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
دعوت شــد و با توجه به سوابق ممتد خود در مطالعات سیاسي- 
تاریخي و نگارش مقاالت متعدد در این زمینه، به عنوان کارشناس 
در گروه تاریخ دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي مشغول شد. 
وي مقاالت تاریخي و سیاسي بسیاري در مجالت رشد معلم، رشد 
آموزش راهنمایي تحصیلي و رشد آموزش تاریخ، با محوریت تاریخ 
سیاســي ایران و جهان در دورة معاصر، نوشــته و در همکاري با 
دفتر تکنولوژي آموزشــي نیز مقاالتي را براي »ســایت رشد« به 
رشتة تحریر درآورده است. وي چند عنوان کتاب نیز تألیف کرده 
که از آن جمله اســت: حکومت گران کشورهاي اسالمي )1380(، 
سرگذشت سرزمین فلسطین )1384(، خلیج فارس، هارتلند جهان 
)1389(، از حمورابي تا امپراتوري وحشــت )1386( که همه در 

انتشارات مدرسه به چاپ رسیده اند. 

é غالمآزاد،سهیال)1343،تهران(

é عضوهیئتتحریریهمجلهرشدآموزشریاضي

ســهیال غالم آزاد مدیر داخلي رشد ریاضي دانش آموختة دورة 
کارشناسي دبیري ریاضي از دانشگاه الزهرا )1366(، و کارشناسي 
ارشد ریاضي محض از دانشگاه صنعتي شریف )1373(، و دکتري 
آموزش ریاضي از دانشگاه سایمون فریزر کانادا )1385( است. وي 
از سال 1366 به عنوان دبیر ریاضي دورة متوسط در تهران مشغول 
به  کار شــد و در سال 1367 با گردآوري و ترجمه مسائل ریاضي 
در تهیة مواد آموزشــي براي دانش آمــوزان المپیادي و همکاري 
در تولید نشــریه »ریاضیدان جوان« فعالیت خود را در ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي آغاز نمود. از سال 1375 به عنوان 
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عضو هیئت تحریریه در مجله رشــد آموزش ریاضي شروع به کار 
کرد، و تا 1380 مدیر داخلــي این مجله بود. از دیگر فعالیت هاي 
وي عضویــت در گروه  ریاضي دفتر تألیــف و همکاري در تألیف 
چندین کتاب درسي دورة متوسط و پیش دانشگاهي نظام جدید 
در دهة 70 شمســي؛ عضو هیئت تحریریه »ماهنامه ریاضیات«، 
عضو هیئت تحریریه و مدیر اجرایي مجله فرهنگ و اندیشه ریاضي، 
نگارش چندین مقاله در حــوزة آموزش ریاضي و اجراي چندین 

طرح پژوهشي در این حوزه است. 

é غالمي،علیرضا)1347،تهران(

é مدیرداخليرشدمشاورمدرسه
غالمي داراي مدرک کارشناســي ارشد روان شناسي بالیني و 
مشــاور مدرسه در منطقه 15 تهران است. وي اولین مدیر داخلي 
مجله رشد مشاور مدرسه )1380( بوده و عضویت هیئت تحریریه 
رشد معلم را نیز در کارنامة خود دارد. همکاري در تألیف کتاب هاي 
روان شناسي سالمت و روان شناســي سال سوم نظري از کارهاي 

قلمي علیرضا غالمي است. 
نیز: حکمتي

é غیور،حسین)1297،همدان(

é عضوتحریریهرشدآموزشریاضي

حســین غیور معلم هندسه در همدان بود و سپس، با معرفي 
اســتادش دکتر منوچهر وصال، استاد هندسه در دانشسراي عالي 
تهران شــد. با تأسیس مجلة رشد آموزش ریاضي در سال 1364 
حســین غیور نیز به همکاري دعــوت و عضو هیئت تحریریه این 
مجله شد. او مقاالت بسیاري، در زمینة رشتة خود یعني هندسه، 

در رشد ریاضي نوشته است. 
نیز: میرزا جلیلي، بابلیان، مدقالچي

é فائقي،کاظم)1312،تبریز(

é نویسندةمجالتپیكورشد
فائقي اهل سردرود در جنوب غربي تبریز است. او دانش آموختة 
رشــته فیزیک است و دبیر دبیرســتان هاي تبریز بوده و به عنوان 
مدیر دبیرستان نیز خدمت کرده است. فائقي از جواني به نوشتن 
مطالب علمي در حوزة علــوم پایه و علوم فني براي دانش آموزان 
روي آورد و آثار بســیار زیادي در این زمینه پدید آورد. تعداد آثار 

او در حدود سیصد وپنجاه عنوان برآورد مي شود. فائقي با مجالت 
پیک و سپس رشــد همکاري داشت و آثاري از او در این مجالت 

به چاپ رسیده است. 

é فاضليپور،طوبي)1329،تهران(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتاریخ

دکتر فاضلي پور دانش آموخته رشته تاریخ از دانشگاه تهران و 
دبیر بازنشسته تاریخ مدارس تهران است و در دانشگاه آزاد اسالمي 
نیز تدریس مي کند. خانم  فاضلي پور از نخســتین اعضاي هیئت 
تحریریه مجله رشــد آموزش تاریخ از آغاز تاکنون بوده و مقاالت 
متعددي نیز در این مجله نوشــته است که عمدتاً به تاریخ عصر 
ساسانیان باز مي گردد. از دکتر فاضلي پور عالوه بر مقاالت، کتابي 
نیز به نام »تاریخ کشــاورزي ایران در دوران ساســانیان« منتشر 

شده است. 

é فتحي،هوشنگ)بانه،1330(

é مدیرداخليپیكآموزشوپرورش
هوشــنگ فتحي نویســنده و مترجم و ورزشي نویس است و 
ســالیان متمادي با مجالت پیک و ســپس رشد همکاري داشته 
اســت. مقاالت بســیاري از او در این مجالت، از جمله در زمینه 
ورزش چاپ شــده است. فتحي چند ســال مدیر داخلي ماهنامه 
آموزش و پرورش- به سردبیري استاد عبدالمحمد آیتي- بود و پس 
از انقالب نیز آرشــیو عکس را در دفتر انتشــارات کمک آموزشي 

تأسیس کرد. 

é فرجي،عبدالرضا)1333،هـش،قم(

é سردبیررشدآموزشجغرافیا
عبدالرضا فرجي لیسانســیه زبان انگلیســي و داراي دکتراي 
جغرافیاي سیاســي اســت. فرجي نخســت در آموزش وپرورش 
آشتیان استخدام و مشغول به کار شد و سپس به سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشي منتقل و در گروه جغرافیاي دفتر تحقیقات 
و برنامه ریزي درســي به کار مشغول شــد )1359( و سرانجام به 
وزارت خارجه انتقال یافت. او، تا سال 1365 در تألیف کتب درسي 
جغرافیا و اجراي برنامه هاي آموزشــي جدید فعال بود. فرجي به 
وزارت خارجه رفت و تا مقام ســفارت ارتقا یافت تا بازنشسته شد. 
پس از بازنشســتگي نیز در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد 
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اسالمي به تدریس اشتغال یافت. دکتر فرجي اولین مدیر داخلي 
رشــد آموزش جغرافیا بود و در راه اندازي این مجله نقش محوري 

داشت.

é فرخندهکیش،فرید)1337،تهران(

é گرافیستمجالترشد
فرید فرخنده کیش دانش آموخته رشته مهندسي عمران و نیز 
داراي کارشناسي ارتباطات تصویري است. وي پیش از این، سال ها 
صفحه آراي کتاب هاي درسي و چندي نیز معاون اداره کل چاپ و 
توزیع کتاب هاي درسي بود و صفحه آرایي مجله رشد تاریخ را نیز 

براي اولین بار او انجام داد. 
فرخنده کیش در امور ســینمایي نیز فعال بوده و در برگزاري 
جشــنواره هاي فیلم رشد، جشــنواره  فیلم کوتاه و همایش ملي 
پویانمایي )انیمیشن( همکاري مؤثر داشته است. وي اکنون رئیس 

مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي است. )1396(

é فردانش،هاشم)1330،تهران(

é نویسندهرشدتكنولوژيآموزشي
هاشــم فر دانش  داراي مدرک کارشناسي اقتصاد )از دانشگاه 
شیراز( و دکتراي روان شناسي و تکنولوژي آموزشي از امریکاست. 
در سال هاي 70-1369 مدیر کل دفتر تکنولوژي آموزشي سازمان 

پژوهش بود و سپس به دانشگاه تربیت مدرس انتقال یافت. 
از دکتر فردانش در ســال هاي نخســت انتشــار مجله رشد 

تکنولوژي آموزشي مقاالتي در این مجله چاپ شده است. 
نیز: ← یغما

é فروغبخش،احمد)1346،شیراز(

é نویسندهرشدآموزشتاریخ
احمــد فروغ بخــش، داراي مدرک کارداني علــوم اجتماعي 
)1367(  وکارشناسي تاریخ از دانشگاه شیراز )1372( و کارشناسي 
ارشد با گرایش دورة  اسالمي از دانشگاه تهران )1378( است. وي 
سال ها در شیراز دبیر و سرگروه آموزشي تاریخ بود و اکنون مدرس 
دانشگاه فرهنگیان است. احمد فروغ بخش چندین کتاب تاریخي 
ویژه نوجوانان و جوانان منتشــر کرده و نیز مقاالتي در کتاب ماه 
تاریخ و جغرافیا و رشد آموزش تاریخ دارد. وي سال هاست با رشد 

آموزش تاریخ همکاري نزدیک دارد. 

é فریدون،عبدالعظیم)1337،تهران(

é مدیرمسئولمجلهبرهان
فریدون داراي کارشناسي ارشد فلسفه و همچنین کارشناس 
ارشد برنامه ریزي درسي است. وي در کارنامه خود مسئولیت هاي 
متعــددي از جملــه معاونــت و ریاســت دو منطقــه 9 و 10 
آموزش و پرورش تهران، امور اجرایي رشــد معلم، مسئولیت  واحد 
کتاب در دفتر کمک آموزشي، معاونت این دفتر و ریاست انتشارات 
مدرسه را برعهده داشته است. وي در راه اندازي این انتشارات نقش 
مؤثر داشت. فریدون در انتشارات مدرسه، فصل نامه ریاضي برهان 
را انتشــار داد که اقدامي مؤثر براي آموزش ریاضي دانش آموزان 
بود انتشار برهان در سال 1380 به دفتر انتشارات کمک آموزشي 
واگذار و با عنوان »رشــد برهان« منتشر شد. عبدالعظیم فریدون 

مدیر انتشارات محراب قلم است. 

é فقیري،امین)1322،شیراز(

é نویسندهمجالتپیك
امین فقیري متولد شــیراز و معلم بازنشسته است. وي که در 
خانواده اي اهل کتاب و فرهنگ رشد کرده هنگامي که به سربازي 
رفت و در روستا ها به عنوان معلم سپاه دانش  خدمت مي کرد، شروع 
به نوشتن کرد و اولین مجموعه داستان خود به نام دهکدة پرمالل 
را در 23 سالگي منتشر کرد. این کتاب بسیار مورد استقبال واقع 
شــد و بارها به چاپ رسید. فقیري داســتان هاي بسیاري نوشته 
کــه به جز دهکدة پرمالل مي توان از کوچه باغ هاي اضطراب و نیز 
دودمان رقصندگان و پلنگ کوهستان نام برد. وي چند نمایشنامه 
نیز نوشته است که کوفیان، شب و دوست من از آن جمله است. از 
امین فقیري چند داستان در مجله پیک نوجوان چاپ شده است. 

نیز← غفارزادگان

é فورکينژاد،زهرا)1346،بیرجند(

é نویسندهمجالترشد
خانم فورکي نژاد دانش آموخته رشته زیست شناسي از دانشگاه 
شــهید باهنر کرمان است و بیشتر ســال هاي خدمت خود را در 
مــدارس زابل و بیرجند به تدریس و دیگر فعالیت هاي آموزشــي 
گذرانده اســت. وي در تدریس بســیار موفق بوده و در سال 89 

به عنوان معلم نمونه کشوري انتخاب شده است. 
از فورکي نژاد مقاالت متعددي در مجله رشــد زیست شناسي 
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و نیز مجله رشــد آموزش ابتدایي منتشر شــده و دست کم سه 
بار در جشنواره هاي آموزشي مورد تقدیر واقع شده است. ساخت 
نرم افزارها و وسایل کمک آموزشي درس زیست شناسي نیز از دیگر 

فعالیت هاي اوست. 

é فهیمي،شهال)1349،تهران(

é مدیرداخليرشــدمعلم،مدیریتمدرســهوآموزش

ابتدایي
شــهال فهیمي دانش آموخته رشــته زبان و ادبیات انگلیسي 
است و از ســال 1373 تاکنون در سمت هاي مختلف در مجالت 
رشد خدمت کرده که از آن جمله است: مدیرداخلي مجالت رشد 

نوجوان، رشد مدیریت، رشد پیش دبستاني و رشد معلم. 
همکاري با شــوراي ترجمه ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشــي، ناظر اســتاني پروژه شناســایي واژگان پایه فارســي 
دانش آموزان ایراني )1381( از دیگر فعالیت هاي فهیمي است. از 
او بیــش از 60 عنوان مطلب )تألیفي، ترجمه، گزارش، گفت وگو و 
...( در مجالت رشــد از جمله در رشد معلم، رشد مدیریت مدرسه 
و رشــد آموزش ابتدایي انتشار یافته اســت. خانم فهیمي اکنون 

)1397( مدیر داخلي رشد معلم است. 

é قاسمنیا،شكوه)1334-تهران(

é سردبیررشدکودک

تحصیالت دبیرســتاني را در تهران گذراند. سپس از دانشگاه 
شــهید بهشتي )ملي سابق( لیسانس علوم سیاسي گرفت. از آنجا 
که از کودکي به سرودن شعر و نوشتن براي کودکان عالقه داشت 
و این عالقه در سال هاي پس از انقالب در وي افزون شد، مدتي با 
تأسیس یک مهد کودک )1358( به تجربة مستقیم کار با کودکان 
دســت زد و با عواطف آن ها و زبان کودک بیشتر آشنا شد. همان 
ســال در اولین همایش ادبیات کــودک، در کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، شرکت کرد و این نقطة عطفي در فعالیت هاي 
او شد. وي مهدکودک را تعطیل کرد و به همکاري با کیهان بچه ها 
پرداخت و با انتشــار ضمیمة »شــاپرک« براي خردساالن، فصل 
تازه اي در شــعر کودک گشود. چندي نیز سردبیر مجلة »ُگلَک« 

بود که از سوي »نهاد هنر و ادبیات« انتشار مي یافت. 
شکوه قاسم نیا در سال 1387 به دفتر انتشارات کمک آموزشي 
دعــوت شــد و به ســردبیري مجلة رشــد کودک )بــراي گروه 

پیش دبستاني و اول دبستان( منصوب شد و تا سال 1392 سردبیر 
این مجله بود. پس از آن نیز به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله با 
دفتر مزبور به همکاري ادامه داد. قاسم نیا در سال هاي دهة 60 نیز 
با مجالت رشد همکاري داشت و نوشته ها و اشعار بسیاري از وي 

در مجالت رشد آن دوره چاپ شده است. 
نیز← خلیلي، راستي

é قاسمپورمقدم،حسین)1344،خوي(

é عضوتحریریهرشدآموزشزبانوادبفارسي

قاسم پور داراي دکتراي رشــتة برنامه ریزي درسي است. وي 
عــاله بر عضویت در هیئت تحریریة »مجلة رشــد آموزش زبان و 
ادب فارســي«، مدرس دانشگاه و مراکز آموزشــي نیز هست. او 
در تألیف این کتاب ها همکاري داشــته است:  فارسي ابتدایي )5  
عنوان(، راهنماي معلم فارسي ابتدایي )5 عنوان(، راهنماي معلم 
فارســي راهنمایي )3 عنوان( و زبان و ادبیات فارسي متوسطه )8 
عنوان(. نگارش 20 عنوان کتاب کمک آموزشــي براي کتاب هاي 
درســي ادبیات و ده ها مقاله دربارة آموزش زبان و ادبیات فارسي، 

بخش دیگري از فعالیت هاي قاسم پور را شکل مي دهد. 
دکتر قاســم پور در زمینة رویکردها و شیوه هاي آموزش زبان 
فارســي تحقیقاتي را به انجام رســانده و در حال حاضر )1397( 
کارشــناس مسئول گروه زبان و ادبیات فارسي دفتر برنامه ریزي و 

تألیف کتب درسي است.

é قاضي،محمد)1292-1376(

é نویسندهومترجممجالتپیك
محمد قاضي در مهاباد کردستان متولد شد. از دورة دبیرستان 
آموختن زبان فرانســه را در زادگاهش آغاز کرد و استعداد خود را 

در این زبان نشان داد. 
وي دانش آموختة رشته حقوق از دانشگاه تهران )1318( بود 
و پس از تحصیل به اســتخدام وزارت دارایي درآمد. از سال1330 

ترجمه را شروع کرد و به زودي در این فن درخشید. 
قاضي پس از بازنشستگي به فعالیت در کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان پرداخت و با مجالت پیک نیز همکاري داشت. 
محمــد قاضي از مترجمان طــراز اول ایران بود و ده ها کتاب 
مفید را به فارسي ترجمه کرد، از جمله: جزیره پنگوئن ها )آناتول 
فرانس(، دن کیشوت )سروانتس(، شــازده کوچولو )آنتوان سنت 
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اگزوپري(، مســیح بازمصلوب، آزادي یا مرگ و زورباي یوناني )هر 
سه از نیکوس کازانتزاکیس(. این مترجم در 84 سالگي در تهران 

درگذشت و در زادگاهش مهاباد به خاک سپرده شد. 

é قبایي.مهسا)1335.مالیر(

é گرافیستمجالترشد
مهسا قبایي دانش آموختة رشــته گرافیک و کارشناس ارشد 
همین رشته از دانشــگاه الزهرا است و از دانشگاه هنر نیز مدرک 
کارشناسي عکاســي دریافت کرده است. او سال 1375 همکاري 
خود را به عنوان گرافیست با مجالت رشد آغاز کرد و در صفحه آرایي 
چند مجله به ویژه رشد زیست شناســي، رشد معلم، رشد معارف 
اســالمي، رشــد هنر و ... همکاري کرد. وي در کتاب آرایي نیز با 
ناشــران مختلف همکاري دارد. قبایي عضو هیئت تحریریه رشد 
آموزش فني وحرفه اي نیز هســت، به عالوه دستي در علم نگارش 
دارد و سلســله مقاالتي دربارة هنر به چاپ رســانده است. او در 
جشنوارة کتاب هاي رشــد، تندیس بهترین طراح جلد را دریافت 

کرده است. 

é قدیمي،صابر)1367،تهران(

é عضوهیئتتحریریهرشدجوان
صابر قدیمي فارغ التحصیل مهندســي صنایع اســت و دورة 
کارشناســي ارشد را نیز در رشــته زبان و ادبیات فارسي گذرانده 
اســت. وي شاعر و ترانه سراست. اشــعار و ترانه  هایش در چندین 
جشنواره برگزیده و مورد تقدیر واقع شده است. از او دو کتاب نیز 
در زمینه طنز و ترانه منتشر شده است. صابر قدیمي مدتي معاون 
اطالع رساني مؤسسه منازل سازماني بنیاد تعاون بود )1391-93( 
و به عنوان کارشناس و مجري با بخش هاي مختلف صدا و سیما نیز 
همکاري داشته است. اکنون )1396( عالوه بر عضویت در هیئت 
تحریریه رشــد جوان، عضو تحریریة ماهنامه »سپیدة دانایي« نیز 

هست. 

é قرباني،محمدعلي)1350،شهریار(

é سردبیررشدجوان
محمد علي قرباني داراي کارشناســي ارشــد مترجمي زبان 
انگلیسي از دانشگاه آزاد اسالمي است. وي با وجود داشتن سوابق 
صنعتي و اداري همواره در امور فرهنگي فعال بوده که از آن جمله 

اســت همکاري با کیهان بچه ها و روزنامة ابرار. قرباني نویسنده اي 
پرکار اســت و تاکنون حدود ده جلد کتاب در زمینة زندگي نامه 
شــهدا تألیف و چند جلد رمان ترجمه کرده است که از آن جمله 

رمان »آقا معلم«- انتشارات مدرسه- است. 
او طي سال هاي 95-1389 سردبیر مجله رشد جوان بود. 

نیز←  شجاعي، ناصري، نادري، سادات موسوي

é قریبگرکاني،عبدالكریم)1381-1291،تهران(

é سردبیررشدآموزشزمینشناسي
عبدالکریم قریب گرکانــي،  از خاندان بزرگ قریب در گرکان 
آشتیان، در تهران دیده به جهان گشود و فرزند چهارم خانواده بود. 
وي در سال 1314 از دبیرستان علمیه تهران فارغ التحصیل شد و 
به دانشگاه تهران رفت و در رشتة زمین شناسي تحصیل کرد و بعد 
از تحصیل دبیر دبیرستان هاي اهواز و سپس تهران شد و سرانجام 
به اســتادي زمین شناسي در دانشکده علوم دانشگاه تهران رسید. 
در ســال 1330 با توجه به سوابق علمي و تألیفات او، طبق قانون 

مصوب، به وي مدرک معادل دکتري زمین شناسي دادند. 
دکتــر قریب از ســال 1358 که دانشــگاه ها تعطیل شــد، 
مشاور ســازمان انرژي اتمي گردید. با انتشار مجله رشد آموزش 
زمین شناسي، در سال 1363، دکتر قریب به سردبیري این مجله 

منصوب شد و خود نیز مقاالتي در آن مي نوشت. 
او در 17 بهمن ســال 1381 در اثر سکته قلبي درگذشت و 
بنا به وصیتش در آشــتیان به خاک ســپرده شد. آرامگاه وي در 
محوطه دانشگاه آزاد آشتیان قرار دارد. دکتر قریب از استادان طراز 
اول و بنیانگذاران رشتة زمین شناسي دانشگاهي در ایران به شمار 
مي رود. ضمن اینکه فعالیت هاي اجتماعي ارزشــمندي، از جمله 
تأسیس مدرسه عالي علوم اراک، را نیز در کارنامه خود دارد. نیز← 

دانشفر )حسین(، شهرابي، عابدیني

é قریشي،سعید)1333،کوهبنان(

é عضوتحریریهرشدمعلم

سعید قریشي فارغ التحصیل مهندسي برق )1359( از دانشگاه 
تبریز است. وي پس از تحصیل به تهران آمد و در آموزش و پرورش 
تهران در بخش آموزش هاي ضمن خدمت مشغول کار شد، سپس 
در ســال 1361 به سازمان پژوهش و برنامه ریزي منتقل گردید و 
در دفتر تحقیقات و برنامه ریزي درسي مسئولیت گروه تربیت معلم 



57

را برعهده گرفت و در تهیه و تألیف کتاب ها و منابع آموزشي مراکز 
تربیت معلم کشور سعي وافر نمود. چند سال بعد نیز معاون دفتر 
مذکور شــد و تا سال 1378 عهده دار این مسئولیت بود. او سپس 
مشاور مدیرکل شــد. مهندس قریشي از سال 1387 به عضویت 
هیئت تحریریه رشد معلم منصوب شد. مقاالتي از او در این مجله 

و دیگر مجالت رشد چاپ شده است. 

é قليزاده،سمیه)1363،تهران(

é نویسندهرشددانشآموز
ســمیه قلي زاده، دانش آموختة کارشناسي ارشد تربیت بدني 
اســت.  او از 1389 به دبیري تربیت بدني منطقة 4 شــهر تهران 
منصوب شد و همزمان در مراکز آموزش عالي تربیت بدني تدریس 
کرد. قلي زاده عالوه بر اینکــه بازیکن لیگ والیبال بوده، داوري و 

مربیگري والیبال را هم در کارنامة خویش دارد. 
او از ســال 89 به عنوان نویسندة مطالب ورزشي با مجلة رشد 
دانش آموز همکاري خود را شروع کرد. همچنین کتاب هاي مباني 
روانــي و اجتماعي در تربیت بدني، راهنمــاي حرکات اصالحي و 
نیز راهنماي آسیب شناسي ورزشــي را تألیف کرده و مقاالتي در 

مجالت تخصصي تربیت بدني و آموزشي نگاشته است. 

é کارآمد،رویا)1352،شهرري(

é عضوهیئتتحریریهرشدروشن

رویا کارآمد در سال 1373 در رشتة علوم اجتماعي از دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل شــد و سپس در رشــتة  زبان شناسي ادامه 
تحصیل داد. گویندگي و نویسندگي بخش هایي از برنامه رادیویي 
»پیک امید« ویژة نابینایان در شبکة جوان، از سال 1375 تا نیمه 
اول ســال 1380، از فعالیت هاي او بوده اســت. وي دبیر رسمي 
آموزش  و پرورش در رشــتة علوم اجتماعي و زبان انگلیسي است و 
در ضمن ویراســتاري کتب درسي ویژه  نابینایان را از سال1370 
تا پایان نیمه اول 1373 را بر عهده داشــته است. خانم کارآمد از 
آغاز انتشار مجله رشد روشن، ویژة نابینایان، با آن همکاري داشته 

است. 
نیز← همتي

é کاشف؛مجید)1337،کرمان(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشتربیتبدني

کاشــف فارغ التحصیل دکتري تربیت بدني از دانشگاه تهران 
و عضو هیئت علمي دانشــگاه شــهید رجایي است. دکتر کاشف 
پژوهش هاي متعددي را به سرانجام رسانده. کتاب هایي در زمینه 
تخصص خود تألیف و ترجمه کرده و مقاالتي در مجالت پژوهشي 
داخلي و خارجي منتشر نموده است. او در چندین همایش کشوري 
و بین المللي نیز مقاله ارائه کرده اســت. کاشــف در طول سنوات 
خدمتي اش عهده دار مسئولیت هاي گوناگوني بوده و از سال 1380 

به بعد نیز به عضویت تحریریه رشد تربیت بدني دعوت شد. 
نیز← گائیني، آزمون، حسیني )سید امیر(

é کاظمي،مجید)1358،قزوین(

é گرافیستمجالترشد

مجید کاظمي تصویرگر و گرافیست و داراي کارشناسي ارشد 
رشــتة ارتباط تصویري از دانشگاه هنر )1392( است. وي پیش تر 
طراح گرافیک رشــد معلم بود )94-92( و سپس طراح گرافیک 
رشد آموزش هنر شــد. کاظمي مؤلف کتاب اینفوگرافیک حیات 
وحش )کانون پرورش 1396( اســت و عالوه بر مجالت رشــد، با 
نشریات همشــهري، سروش، شــاهد و غیره و همچنین ناشران 

مختلف سابقة همکاري دارد. 

é کباديکرماني،زهرا)تهران،1366(

é نویسنده،رشدآموزشزبانهايخارجي
خانم کبادي داراي کارشناســي ارشد زبان انگلیسي و مدرس 
این زبان در آموزشگاه هاي تهران است. وي از سال 1392 همکاري 
 English خود را با مجلة رشد زبان آغاز کرد و نوشتن بخش ثابت

through Fun را برعهده گرفت. 
نیز: عطایي، بوژمهراني

é کبیري،قاسم)1317،مالیر(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي
قاســم کبیري دانش آموختة دانشسراي مقدماتي )کرمانشاه( 
و ســپس دانشسراي عالي تهران، در رشــتة زبان انگلیسي است. 
تجربه ممتدي در آموزگاري مدارس و دبیري دبیرســتان ها دارد. 
وي در سال 1356 با استفاده از  بورس تحصیلي به امریکا رفت و 
به تحصیل در دانشــگاه وندربیلت، ایالت تنسي، ادامه داد و با اخذ 
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مدرک دکترا به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه هاي تهران 
پرداخت. دکتر کبیري به مدت 19 سال عضو هیئت تحریریه مجله 
رشد زبان بوده و مؤلف یا مترجم بیش از 30 عنوان کتاب است. 
نیز← بیرجندي، عناني سراب، کهنمویي پور، مفتون، میرحسني

é کراسكیانموجمباري،آدیس)1355،تهران(

é نویسندهرشدمشاورمدرسه
آدیس کراســکیان داراي مدرک کارشناس ارشد روان سنجي 
و دکتراي روان شناســي تربیتي از دانشگاه آزاد است. وي تاکنون 
مقاالت پژوهشي بســیاري در نشریات داخلي و خارجي از جمله 
بیش از 30 مقاله در رشــد مشــاور مدرسه منتشــر کرده است. 
تدریس در مراکز آموزش عالي، راهنمایي و مشاوره، بیش از 100 
پایان نامه، و همکاري با سازمان آموزش و پرورش استثنایي و وزارت 

بهداشت از دیگر فعالیت هاي اوست. 

é کرامالدیني،محمد)سیرجان،1334(

é سردبیررشدآموزشزیستشناسي
کرام الدیني دانش آموختة رشــته زیست شناســي )1357( از 
دانشــگاه اصفهان و داراي کارشناسي ارشد زیست شناسي گیاهي 
)1370( اســت. وي همچنیــن داراي دکتراي علــوم اجتماعي 
)1384( اســت. کرام الدیني در عین تدریس زیست شناســي در 
مدارس و مراکز آموزشــي سال ها به عنوان کارشناس و کارشناس 
مسئول گروه زیست شناســي در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 
 درسي مشغول به کار بوده و در بسیاري فعالیت ها، از جمله تألیف 
کتب درســي براي پایه هاي مختلف تحصیلي مشــارکت داشته 
است. او سابقه خدمت در لبنان و سوریه )73 ـ 1371( و مدارس 
بین المللي و تطبیقي را نیز در کارنامة خویش دارد )75ـ  1373(. 
هدایت و راهبري المپیاد هاي کشوري و بین المللي زیست شناسي 
در سه دهة گذشته برعهدة کرام الدیني بوده است. نزدیک به 200 
مقاله در نشریات رشد و نیز در مجالت علمي و پژوهشي داخل و 
خارج منتشر کرده که اغلب در حوزة تخصصي اوست. همچنین 8 
عنوان ترجمه، 13 عنوان تألیف و بیش از 10 عنوان کتاب درسي 
)یا مشارکت( از او چاپ شده است. کرام الدیني معلم نمونه کشور 
)1370(، کارشناس نمونه دفتر تألیف )1380(، کارشناس نمونه 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي )1381( نیز بوده و تاکنون 
سه مورد از آثارش به عنوان کتاب سال جمهوري اسالمي )1386 

و 1385 و 1396( انتخاب شده است. محمد کرام الدیني در سال 
1383 به سردبیري مجله رشــد آموزش زیست شناسي منصوب 

شد.

é کریمي،زهره)1354،ساوه(

é مدیرداخليرشدروشن
زهره کریمي دانش آموخته کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري 
از دانشــگاه تهران اســت. وي از 1383 همکاري خود را با دفتر 
تکنولوژي و انتشارات کمک آموزشي آغاز کرد. از سال 1389 مدیر 
داخلي رشــد نوجوان شد و در سال 1394 مدیریت داخلي مجله 
رشد روشن نوجوان و جوان )ویژة نابینایان( را نیز برعهده گرفت. 
از وي مطالبي در رشــد نوجوان، رشــد آموزش جغرافیا و مجلة 

پیشگیري نوین منتشر شده است. 

é کشاورز،محمدعلي)1328،تهران(

é معاونفنيوهنريمجالترشد
محمدعلي کشــاورز که امروز در زمرة مدرسان مراکز تربیت 
معلم شــهید شرافت قرار دارد، سال هاســت که در دانشکده هاي 
هنري و مراکز تربیت معلم تدریس مي کند. وي بیش از یک دهه 
معاونت فني و هنري دفتر انتشــارات کمک آموزشــي را برعهده 

داشته است. )1360-71(

é کشاورز،ناصر)1341،تهران(

é شاعرمجالترشد
ناصر کشاورز از پنج  سالگي همراه خانواده راهي دامغان شد و 
تحصیالت ابتدایي تا دیپلم متوسطه را در آن شهر گذراند. وي در 
سال 1367 در رشته صنایع در دانشگاه پذیرفته شد اما پس از یک 

ترم تحصیل انصراف داد و تمام وقت به ادبیات کودک پرداخت.
کشــاورز شــعر کودک را از همکاري با مجله کیهان بچه ها 
شروع کرد که در آن سال ها جلسات شعري داشت و اغلب شاعران 
کودک و نوجوان در آن جلســات شرکت مي کردند. اولین شعر او 
به سال 1362 در همان مجله چاپ شد. کشاورز اولین کتاب خود  
به نام »من و مرغابي ها« را در سال 1365 منتشر کرد که نشان از 
شاعري توانا و خوش قریحه مي داد. این شاعر، عالوه بر پرکارترین، 
 پرجایزه ترین شاعر کودک نیز هست. نشان ماه طالیي از جشنوارة 
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بزرگ ادبیات کودک و نوجوان به عنوان یکي از شــاعران برگزیده 
20 ســال اخیر یکي از مهم ترین جوایزي است که ناصر کشاورز 

دریافت کرده است.
نشــان مداد پرنده باارزش ترین نشــان کانون پرورش فکري 
کــودکان و نوجوانــان و جایزه هــاي متعددي از جشــنواره هاي 
گوناگون،  جایزه مجله سالم بچه ها و جوایزي از جشنواره مطبوعات 
و جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان بخشي دیگر از کارنامة او را 
شکل مي دهند. وي در دهة 80 به عضویت تحریریه رشد کودک 

درآمد. 
نیز← قاسم نیا

é کشاورزمطلقشیرازي،ریحانه)1365،شیراز(

é عضوهیئتتحریریهرشدروشن

خانم کشــاورز داراي فوق دیپلم آموزش کودکان اســتثنایي 
)گرایش نابینایان( و کارشناســي روان شناسي کودکان استثنایي 
است. او همچنین آموزگار کودکان استثنایي دورة ابتدایي، در گروه 
نابینایان و دیگر معلولیت هاســت. از کارهاي وي، تهیة جزوات و 

منابع آموزش ویژة نابینایان )به خط بریل( است.
کشاورز که چند کتاب کمک آموزشي و داستان را به خط بریل 

برگردانده است عضو تحریریة رشد روشن )ویژه نابینایان( است.
نیز←  قاسم نیا

é کفایتي،سعید)1348،تهران(

é نویسندهمجالترشد
کفایتــي عالوه بر کارشناســي آموزش تربیــت معلم، داراي 
کارشناسي ارشــد آموزش زبان آلماني است. وي در سال 1379 
همکاري خود را با نوشــتن مقاله  »انقالب یادگیري« در مجالت 
رشد آغاز کرد. او در دفتر تألیف با گروه ادبیات فارسي و هم چنین 
زبان هاي خارجي همکاري داشته و به اصالح و بازنگري کتاب هاي 
درســي آلماني پرداخته و همچنین نویســندة کتاب هاي کمک  
درســي و داور جشنوارة کتاب رشد بوده است و سابقة تدریس در 
مدارس بین الملل، کرة جنوبــي و باکو را دارد و نیز دورة آموزش 
خالق را در شهر مونیخ گذرانده است. وي نویسنده و محقق برنامة 
آموزشــي شبکه 2 است. ســعید کفایتي با مجله رشد دانش آموز 

همکاري دارد. 

é کالکي،اشرفالسادات)1356،تهران(

éمدیرداخليرشدجوان
کالکي داراي مدرک کارشناســي رشــتة علــوم اجتماعي از 
دانشــگاه آزاد اسالمي است و 5 سال ســابقه تدریس در مدارس 
راهنمایي و متوســطه دارد. او که از 1395 در ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشــي به کار مشغول شــد، ابتدا در پروژة تاریخ 
شفاهي ســازمان پژوهش و نیز تدوین فرهنگنامه پدیدآورندگان 
رشد همکاري داشت و از سال 1397 مدیرداخلي رشد جوان است.

é کالنتري،پرویز)1395-1310،طالقان(

é تصویرگرمجالترشد
پرویز کالنتري در روســتاي فشــندک طالقان  زاده شــد. از 
کودکــي عالقة خود را به رنگ ها نشــان داد و به گفتة خودش از 
همان آغاز با خط خطي کردن دیوار همســایه ها کشیدن نقاشي 
انتزاعي را تمرین مي کرد. کالنتري دانش آموخته دانشکدة هنرهاي 
زیباي دانشگاه تهران در رشتة هنرهاي تجسمي بود. آشنایي وي 
با همایون صنعتي زاده موجب راهیابي اش به مؤسســه انتشاراتي 
فرانکلین، ناشر کتاب هاي درسي، و نیز نشریات پیک گردید و او به 

تصویرگري کتاب هاي درسي روي آورد.
کالنتــري در مراکز هنــري از جمله در دانشــکدة هنرهاي 
زیباي دانشــگاه تهران در داخل، و کالج هنري کودکان در خارج 
)کالیفرنیــا( کار کرده و مدتي مدیــر هنري کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان در تهران بوده است.وي ده ها نمایشگاه  گروهي 
و انفرادي در داخل و خارج از ایران برگزار کرد و یک اثر از آثارش 
به نام »قشقایي ها« در فهرست تمبرهاي ویژه سازمان ملل به چاپ 
رسید. هم چنین تابلوي مشهور او به نام »شهر ایراني از نگاه نقاش 
ایراني« در یکي از مقرهاي سازمان ملل در کنیا نصب شده است. 
کالنتري از ســال 1353، با ابداع نقاشــي هاي کاهگلي خود، 
دورة تــازه اي را در زندگــي هنري خویش آغاز کــرد که تا پایان 

عمرش ادامه داشت.

é کلهر،فریبا)1340،تهران(

éداستاننویسمجالترشد
فریبــا کلهر فعالیت  ادبي خود را از دهة 60 با کمک مصطفي 
رحماندوســت در مجالت رشد آغاز کرده و تألیفات زیادي نیز در 

این حیطه از خود برجاي گذاشته است. 
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او همچنین با ویژه نامه کودکان روزنامه همشهري )دوچرخه( 
همکاري کرده است. از ابتداي تأسیس ماهنامة سروش کودکان تا 

1382، کلهر سردبیري آن را به عهده گرفت.
از این نویسنده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان آثار بسیاري 
منتشر شده که بازگشت هرداد، هوشمندان سیاره اوراک، ابروهاي 
جادویي کیوکیو، دختر آیینه پوش ، قصه هاي قبل از غذا، سالومه و 
خرگوشش، قصه هاي کرگدن، چه عیبي داره؟، من و گربه سیاهه، 
من و درخت پنیر، تندتر از اونه که یواش باشــه، ســوت فرمانروا، 
خداي من، تب شصت و چهار درجه، جادوگر خوشگله، با مثنوي 
پشــت چراغ  قرمز، مادرِ خسته پســر خوش خنده، قصه هاي آقا 

کوچولو، از تو مي خواهم خدا، و... از آن جمله است.
فریبا کلهر جایزة کتاب ســال را براي سوت فرمانروا و جایزة 
کتاب ســال مجلة سالم بچه ها را، در بخش داستان کودک، براي 

داستان آقاي هندوانه به دست آورده است. 
نیز ← رحماندوست

é کهنمویيپور،ژاله)1325،تهران(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي
ژاله کهنمویي پور استاد دانشــکده زبان هاي خارجي دانشگاه 
تهران، در رشــته زبان فرانسه است. با تأسیس مجله رشد آموزش 
زبان هاي خارجه در سال 1365 وي به عنوان همکار در بخش زبان 
فرانسه این مجله دعوت به همکاري شد و تا امروز به این همکاري 
ادامه داده اســت. دکتر کهنمویي پور دانش آموختة رشتة ادبیات 
جدید فرانسه از کشور فرانسه است و مقاالت او، به جز در رشد، در 

نشریات معتبر بین المللي نیز چاپ شده است.
نیز←  بیرجندي، عناني سراب، میرحسني

é کیانوش،محمود)1313،مشهد(

é شاعرمجالتپیك
پدر کیانوش مردي مکتب نرفته و درس ناخوانده، اما فرهیخته 
و بافرهنگ بود و حافظه اش سرشــار از شعر شاعران بزرگ ایران 
چون فردوسي،  ســعدي، حافظ و مولوي بود. خانوادة کیانوش در 
نوجواني محمود به تهران مهاجــرت کردند و محمود تحصیالت 
دبیرستاني خود را در این شهر ادامه داد. در همین دوره با نوشتن 
داستاني با نام »هشت و سي  وپنج  دقیقه« رتبة اول داستان نویسي 
را در میان دانش آموزان سراســر کشور به دست آورد. او در تهران 

به دانش سراي مقدماتي رفت و آموزگار شد و در مدارس تهران و 
حومه به تدریس پرداخت و هم زمان لیسانس زبان  انگلیسي خود 

را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
کیانوش که از نوجواني به همکاري با مجالت و نشــریات روز 
جلب  شده بود و تجربة سردبیري مجله هاي »صدف« و »سخن« 
را از سرگذرانده بود، در دهة 40 با تأسیس مرکز انتشارات آموزشي 
که مجــالت پیک را براي کودکان و نوجوانان و معلمان منتشــر 
مي کرد، به این مرکز پیوست و به سرودن و نوشتن براي کودکان و 
نوجوانان و معلمان پرداخت. این دوره از بهترین دوره هاي فعالیت  
ادبي و فرهنگي او به شــمار مــي رود. حضور کیانوش در مجالت 
پیک فرصتي به او داد تا با ســرودن بهترین شعرها براي کودکان 
و نوجوانان، عنوان »پدر شعر کودک در ایران« را از آن خود کند. 
کیانوش در ســال 1355 به انگلســتان مهاجرت کرد و در لندن 
مقیم شــد. مجموعه دیدگاه ها و نظرات او دربارة شعر کودک، در 
کتاب وي با نام »شعر کودک در ایران« به چاپ رسیده و هنوز از 
اعتبار کافي برخوردار است. از دیگر آثار کیانوش باید داستان هاي 
آدم یا روباه، دهکدة نو، و از باالي پلة چهلم را نام برد. در شعر نیز 
زبان چیزها؛ طوطي سبز هندي؛ نوک طالي نقره بال؛ باغ ستاره ها؛ 
بچه هاي جهان؛ طاق هفت رنگ؛ آفتاب خانة ما و در زمینة ترجمه 
نیز: شــعر به شعر )ترجمه(؛ هاوایي، گوهر اقیانوس آرام؛ سرزمین 
و مردم ژاپن؛ سنگ پشــت و پلنگ خانه مي ســازند؛ میمون گلي 

کوچولو و راهي به کشور آفتاب تابان از آثار اوست.
نیز← دولت آبادي )پروین(

é گائیني،عباسعلي)1336،قم(

é سردبیررشدآموزشتربیتبدني
عباســعلي گائیني دانش آموختة دورة دکتراي رشته بیولوژي 
ورزشي از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمي دانشگاه تهران 
است. وي سابقه ممتدي در دفاتر ستادي وزارت آموزش وپرورش، 
در بخــش تربیت بدني و ورزش دارد و کتاب ها و مقاالت متعددي 
نوشته و انتشار داده است. دکتر گائیني در دهه 60 سردبیر مجله 
ارزش و ورزش در معاونت پرورشــي بود و از بدو تأســیس مجله 
رشد تربیت بدني در سال 1387 نیز سردبیري این مجله را برعهده 

گرفت.
نیز← آزمون، حســیني )سید امیر(، ســجادي، کاشف، واعظ 

موسوي
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é گرگین،ایران)1311،اصفهان(

é سردبیرپیكدانشآموز

ایران گرگین نخست آموزگار دبستان بود و سپس با دریافت 
لیســانس فلسفه از دانشگاه تهران دبیر دبیرستان هاي تهران شد. 
وي با نوشــتن مقاله اي با عنوان »گذشــتن سیاوش از آتش« در 
پیک جوانان همکاري خود را با مجالت پیک آغاز کرد. نخســت 
دســتیار پیک جوانان بــود و بعد به ســردبیري پیک دانش آموز 
منصوب شــد )1356(. همسر او دکتر حسن مرندي عضو شوراي 
نویسندگان مجالت پیک بود. خانم گرگین پس از انقالب و تعطیل 
شدن مجالت پیک به جمع تهیه کنندگان »فرهنگنامه کودکان و 
نوجوانان« پیوســت و با نوشتن مقاله و ویراستاري به کار خود تا 

امروز ادامه داده است. 
نیز← جهانشاهي، مرندي

é گروگان،حمید)1330،تهران(

éنویسندهمجالترشد
گروگان کارشــناس ادبیــات کودک، نوجوان و بزرگ ســال، 
نویسنده، محقق و ویراســتار است. او بخش عمده اي از سال هاي 
فعالیت خود را در دفتر انتشارات کمک آموزشي،  مجالت رشد و نیز 

در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گذرانده است. 
کارشناس فرهنگي در امور تربیتي آموزش وپرورش،  تهیه کننده 
و نویســندة برنامه هاي کودک و نوجوان در ســیما، عضویت در 
شوراي تولید کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و نیز مدیر 
انتشــارات و گرافیک آن، مسئول استودیوي صدا و مسئول تولید 
نوار و موســیقي کانون، مدیر گرافیک مجالت رشد دانش آموزي، 
کارشناس شوراي تولید انتشــارات مدرسه، عضو هیئت تحریریه 
مجالت رشد، عضو هیئت هاي کارشناسي و داوري در جشنواره هاي 
متعدد کتاب، عضو هیئت کارشناسي تولید در دفتر نشر فرهنگ 
اســالمي و نیز عضو هیئت مؤســس انجمن قلم از جمله سوابق 

اوست.
گروگان نویســنده 50 کتاب )اعم از تألیف و تدوین و...( براي 
گروه هاي ســني کودک و نوجوان و بزرگ سال و ویراستار حدود 
100 کتاب کودک، نوجوان و بزرگ ســال است و تاکنون موفق به 

دریافت جوایز، لوح ها و تقدیرنامه هاي گوناگون شده است.

é گلپایگاني،بهزاد)1364-1317،تهران(

é تصویرگرمجالتپیك
وي دانش آموخته دانشــکده  هنرهاي تزئیني- دانشــگاه هنر 
کنوني- بود و در ســال 1343 با عزیمت به فرانســه در دانشکده 
هنرهــاي تزئیني پاریــس تحصیالت خود را ادامــه داد. در آنجا 
کار طراحي و طراحي پارچه خواند و به ایران بازگشــت. در ایران 
با ادارات و مؤسســات مختلفي کار کرد و خــود نیز تابلوهایي با 
مواد مختلف )چوب. فلز. مقوا( خلق مي کرد که آن ها را در ســال 
1354 در نمایشگاهي با عنوان »سپید بر سپید« به تماشاي عموم 
گذاشت. گلپایگاني در انتشارات فرانکلین نیز کار مي کرد و بخشي 
از فعالیت هایش را در این مؤسسه صرف همکاري با مجالت پیک 

کرد و آثاري در آن ها از خود برجا گذاشت. 
پاره اي از روي جلدهاي کتاب هاي انتشــارات جیبي آن زمان 
نیز کار بهزاد گلپایگاني اســت. وي در چند ســال آخر عمر دچار 

سکتة مغزي شد و در 1364 درگذشت. 

é گلدانساز،سیدمحسن)1336،یزد(

é مدیرمسئولمجالترشد
سید محسن گلدانساز پس از پایان دورة  متوسطه به انستیتو 
تکنولوژي یزد رفت و فوق دیپلم مکانیک گرفت. سپس در کنکور 
سراسري، در رشــتة مکانیک دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد 
)1358(. این زمان که انقالب اســالمي پیروز شده بود، تعطیلي 
دانشــگاه ها و انقالب فرهنگي پیش آمد. گلدانساز به یزد بازگشت 
و در آموزش و پرورش به کار مشــغول شد. با بازگشایي دانشگاه ها  
تغییر رشته داد و از دانشگاه یزد لیسانس ادبیات گرفت. گلدانساز 
در فاصله سال هاي 65-1362 کارشناس، معاون مالي و از 65-67 
معاون پرورشي استان یزد بود. سپس به شهرکرد رفت و تا 1370 
در ســمت معاونت پرورشــي آنجا خدمت کرد. با طرح راه اندازي 
مراکز آموزشي مدیریت دولتي در سراسر کشور به دعوت استاندار 
وقــت یزد، این مرکز را تأســیس کرد و مدیریــت آن را به عهده 
گرفت. در این زمان به تحصیل و پایان دوره فوق لیسانس در رشتة 
برنامه ریزي امور فرهنگي نیز موفق شد. در سال 1372 به دعوت 
مســئوالن سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي به تهران آمد و 
مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشي شــد. او در دورة مدیریت 
خود در رشد و تعالي این دفتر بسیار کوشید، نیروي انساني آن را 
تقویت کرد، نشریاتي همچون رشد آموزش ابتدایي، رشد آموزش 
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تاریخ، رشد آموزش علوم اجتماعي را به نشریات رشد اضافه نمود 
و واحد تولید کتاب رشــد را بنیان نهاد کــه برنامه ریزي و چاپ 
مجموعه  هایي همچون »چلچراغ«، »چهره هاي درخشان«، »تاریخ 
بخوانیم« و ... حاصل آن اســت. گلدانساز در سال 1379 مسئول 
کانون زبان ایران شــد. و از ســال 1393 نیز به عنوان مدیر عامل 

شرکت افست منصوب گردید.
نیز← چیني فروشان، رباني، حاجیان زاده، ناصري

é گلزاري،زینب)1356،تهران(

é عضوتحریریهمدرسهفردا
زینــب گلزاري دانش  آموخته رشــتة تکنولوژي آموزشــي از 
دانشــگاه عالمه طباطبایي و داراي دکتراي مدیریت آموزشــي از 
دانشــگاه آزاد اسالمي اســت. وي در آموزش عالي سابقه تدریس 
دارد. دکتر گلزاري نرم افزارهاي متعددي را طراحي کرده و مقاالتي 
نیز در نشریات مدرســه فردا، روزنامه جام جم، زن روز و... منتشر 

کرده است. او عضو تحریریه رشد مدرسه فردا است.
نیز← ملک )شیبا(

é گلزاري،محمود)1328،سیرجان(

é سردبیررشدمعلم
محمود گلزاري نخســت در رشته شــیمي دانشگاه صنعتي 
آریا مهر )شــریف( تحصیل کرد و سپس به رشــته روان شناسي 
گرایش یافت. او داراي لیســانس روان شناســي بالیني از دانشگاه 
علوم پزشــکي ایران و دکتراي همین رشــته از دانشــگاه عالمه 

طباطبایي است.
دکتر گلــزاري در زمینه تخصصي خود از جمله مشــاوره و 
روان درماني،  فعالیت هاي زیادي داشــته و با صدا و سیما نیز در 

زمینه تربیتي و روان شناسي همکاري نموده است. 
گلزاري در دهة 60 معاون دفتر انتشــارات کمک آموزشي و 
نیز سردبیر مجلة رشد معلم بود. تأسیس انتشارات رشد )1358( 
که در زمینه انتشــار کتاب هاي روان شناسي و علوم تربیتي فعال 
اســت، نیز از اقدامات اوســت. همچنین انتشــار نشریة »سپیدة 
دانایي«، ماهنامة »مشــاوره و روان شناســي« نیز از گام هاي مهم 
او در آگاهي بخشــي به خانواده هاست. گلزاري چندي نیز معاونت 

جوانان را در وزارت ورزش و جوانان برعهده داشت.

é گلشیري،احمد)1325،اصفهان(

é سردبیرپیكجوانان
احمد گلشیري دانش آموختة رشتة زبان انگلیسي است. نخست 
دبیر مدارس اصفهان بود و با نشریه جنگ اصفهان همکاري داشت. 
او بعداً بــه تهران انتقال یافت و طي ســال هاي )1352-1355( 
سردبیر مجله پیک جوانان بود. گلشیري برادر هوشنگ گلشیري 

است و کتاب هاي متعددي را نیز به فارسي ترجمه کرده است. 

é گلشیري،هوشنگ)1316،اصفهان(

é نویسندهمجالتپیك
گلشــیري در اصفهان به دنیا آمد ولــي کودکي و نوجواني را 
همراه با خانواده در آبادان گذراند. در سال 1338 براي تحصیل در 

رشتة ادبیات  فارسي به دانشگاه اصفهان وارد شد. 
آشنایي او با انجمن ادبي صائب در همین دوره اتفاقي مهم در 
زندگي گلشــیري بود. او کار ادبي را با جمع آوري فولکلور مناطق 
اصفهان در ســال 1339 آغاز کرد. مدتي شــعر نیز مي سرود اما 
خیلــي زود دریافت که در این زمینه اســتعدادي ندارد، بنابراین 
به نگارش داســتان پرداخت. وي در دهة 40، همراه با تعدادي از 
نویسندگان نواندیش، از جمله محمد حقوقي و ابوالحسن نجفي، 

جلسات یا حلقة ادبي ُجنگ اصفهان را پایه گذاري کرد.
گلشــیري در ســال 1358 با فرزانه طاهري که مترجم است 
ازدواج کــرد. حاصل ایــن ازدواج دو فرزند به نام هاي غزل و باربد 

است.
یکي از اقدامــات تأثیرگذار و مهم گلشــیري پس از انقالب 
تشــکیل کارگاه هاي داستان و پرورش نسل تازه اي از نویسندگان 

ایراني بود. چندي نیز نشریه »کارنامه« را منتشر مي کرد. 
این نویسنده در سن 61 سالگي بر اثر ابتال به بیماري مننژیت 

درگذشت. او را در امامزاده طاهر شهر کرج به خاک سپردند.
از گلشیري چند داستان در مجله پیک جوان چاپ شده است.

نیز← حقوقي، نجفي

é گویا،زهرا)1333،مالیر(

é سردبیررشدآموزشریاضي
خانم گویا دانش آموختة رشــتة آموزش ریاضي در بوســتون 
امریکاســت و دکتري خود را از دانشگاه بریتیش کلمبیا )کانادا( 
دریافت کرده اســت. او عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي 
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اســت و چهره اي شــاخص در آموزش ریاضي در کشور به شمار 
مــي رود.  از او تا کنــون ده ها مقالة ریاضي در نشــریات داخلي و 
خارجي منتشر شده است. دکتر گویا از سال 1375 به سردبیري 

رشد آموزش ریاضي منصوب شد. 
نیز ← بابلیان، جلیلي )میرزا(، مدقالچي  

é لبش،علیرضا)1360،قم(

é نویسندهمجالترشد
لبش فارغ التحصیل رشتة جامعه شناسی با مدرک کارشناسی 
ارشــد است. وي شاعری نوپرداز و سپیدسرا و نیز داستان نویس و 
طنزپرداز است و از طریق نوشتن روزگار می گذراند. لبش سرودن 
شعر را از چهارده سالگی با شعر سنتی شروع کرد و در همان سال 

در جشنواره ادبی دانش آموزان سراسر کشور برگزیده شد. 
لبش کتاب هــای متعددی در گونه هــای مختلف ادبی دارد، 
از جمله: خنده در مراســم تدفین )مجموعه شعر کوتاه و طرح(، 
نســکافه های بعدازظهر )مجموعه شــعر ســپید(، مرثیه ای 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(، 
بی سروته )مجموعه کوتاه نوشت طنز(، کبریت کم خطر )مجموعه 
نثر و داســتان طنز(، اشــتباه طنزآمیز )یک داستان بلند طنز( و 
داستان های کوتاه طنز )مجموعه داستان طنز(. لبش، طی سال ها 
کار ادبی، همچنین مدیر سایت دفتر طنز و دبیر بخش شعر مجله 
سیمرغ بوده و برای روزنامه های جام جم، همشهری، سایت لوح و 
گروه مجالت رشــد نیز نقد و بررسی شعر نوشته است. او از سال 

1390به همکاري با رشد جوان پرداخت. 

é ماهوتي،مهري)1340.بابل(

é شاعرونویسندهمجالترشد

مهري ماهوتي دورة  راهنمایي و دبیرستان را در آمل گذراند و 
براي ادامة  تحصیل به تهران آمد. آشنایي با اهل قلم انگیزه اي شد 
براي جدي گرفتن تالش تازه در مطبوعات. اولین قصة کودکانه او 
در کیهان بچه ها چاپ شد و اولین کتابش به نام »مثل خورشید« 
در سال 1372 به چاپ رسید. ماهوتي بیش از چهل عنوان کتاب 
در زمینه هــاي مختلف به مخاطبان کودک و نوجوان عرضه کرده 

است. آثاري از او در مجالت رشد دانش آموزي چاپ شده است. 

é ماهیار،عباس)1395-1316،عجبشیر(

é نویسندهپیكجوان
عباس ماهیار دانش آموخته رشــته زبان و ادبیات فارســي از 
دانش سراي عالي تبریز بود )1340( و دکتراي خود را در این رشته 
از دانشگاه تهران اخذ کرد )1353(. وي در سال 1356 به عضویت 
شوراي پژوهشي فرهنگستان زبان ایران درآمد و با پیروزي انقالب 
اسالمي سرپرست فرهنگستان شد. او عضو هیئت علمي دانشگاه 
تربیت معلم تهران بود و تا زمان بازنشستگي در این سمت خدمت 
مي کرد. پس از آن در دانشــگاه آزاد اسالمي به خدمت ادامه داد. 
دکتــر ماهیار بیش از 20 عنوان کتــاب در زمینة تخصصي خود 
منتشر کرد که دســت کم هفت عنوان آن دربارة خاقاني شرواني 
است. از این رو وي را از خاقاني شناسان طراز اول به شمار مي آورند. 

مقاالتي از دکتر ماهیار در مجله پیک جوان منتشر شده است. 

é متقيزاده،عیسي)1346،لنگرود(

é نویسندهرشدآموزشقرآنومعارفاسالمي
عیسي متقي زاده متولد لنگرود است. وي مدرک کارشناسي و 
کارشناسي ارشد زبان و ادبیات عرب را از دانشگاه عالمه طباطبایي 
گرفته و مدرک دکترایش را در رشــتة »الّدراسات  االسالمیه« از 
دانشــگاه امام اوزاعي بیروت اخذ کرده است. متقي زاده که اکنون 
)1397( عضو هیئت علمي دانشــگاه تربیت مدرس است پیش تر 
کارشناس مسئول گروه زبان عربي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 
درسي بوده و با مجلة رشد آموزش معارف اسالمي همکاري داشت 
و بخش عربي این مجله را تهیــه مي کرد. او در تألیف تعدادي از 
کتاب هاي درسي عربي مشارکت داشته و کتاب هایي نیز ترجمه و 

تألیف نموده است. 
نیز← چراغي، عباچي

é متولي،علیرضا)1344،تهران(

é سردبیررشدآموزشابتدایي

علیرضا متولي دانش آموختة  رشــتة  روان شناســي کودک از 
دانشگاه شهید بهشتي اســت. عضویت در تحریریه کیهان بچه  ها 
و کیهــان علمي )63 تا 69(، بنیانگذاري و مدیریت نشــر رویش، 
بنیانگذاري و ســردبیري ماهنامه مهتاب )77 تا 78( بنیانگذاري 
و مدیریت شــرکت صداي رویش از جمله سوابق کاري اوست. او 
عالوه بر ســردبیري رشد آموزش ابتدایي )از 1395( عضو شوراي 
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ســردبیري دیگر نشــریات دانش آموزي رشــد نیز هست. متولي 
تاکنون بیش از 12 کتاب در زمینة داســتان، رمان و زندگي نامه 

منتشر کرده است. 

é مجدفر،مرتضي)1342،تبریز(

éمعاونمجالترشد
مرتضي مجدفر دانش آموختة رشــتة علــوم تجربي و داراي 
دکتراي مدیریت آموزشي است. وي از آغاز خدمت تا بازنشستگي 
در آموزش و پرورش بوده و در مراتب و موقعیت هاي متعدد منشــأ 
خدمت بوده اســت. از آن جمله است معلمي، معاونت و مدیریت 
مدرســه. وي همچنین بیــش از دو دهه در روزنامه همشــهري 
مســئولیت داشــته و قلم زده است. مجدفر در ســال 1380 به 
دفتر انتشــارات کمک آموزشي منتقل شد و در این دفتر مناصب 
مختلفي را از ســردبیري مجله رشد آموزش ابتدایي و عضویت در 
تحریریه تا معاونت مجالت رشد تجربه کرد. برگزاري ده ها کارگاه 
آمــوزش و تألیف آثار متعدد در زمینة تعلیم وتربیت و برنامه ریزي 
آموزشي از دیگر فعالیت هاي او بوده است. وي پس از بازنشستگي 
همچنان به فعالیت آموزشــي ـ فرهنگي ادامه مي دهد و از جمله 
مجلة »شوق تغییر« را در زمینة آموزش وپرورش منتشر مي سازد. 
کتاب هاي متعددي از وي، هم در زمینة آموزش وپرورش و هم در 

زمینه زبان و ادبیات ترکي، منتشر شده است. 
نیز← همتي، ندیري، متولي 

é محرمنژاد،ایردموسي)1350،اردبیل(

é عضوهیئتتحریریهرشدبرهانریاضي
محرم نژاد دانش آموختة  رشتة مهندسي برق از دانشکدة فني 
دانشــگاه تهران )1373( و داراي کارشناسي ارشد ریاضي محض 
از دانشــگاه تربیت مدرس است )1376(. او دکتراي ریاضي خود 
را از دانشــگاه شهید بهشــتي دریافت کرده )89-85( و در حال 
حاضر عضو هیئت علمي همین دانشــگاه اســت. دکتر محرم نژاد 
داراي مقاالتي در برهان و دیگر مجالت ریاضي است و کتاب هایي 
نیز در این رشته تألیف نموده است. وي عضو هیئت تحریریه رشد 

برهان ریاضي متوسطه 2 است. 

é محقق،جواد)1333،همدان(

é سردبیررشدمعلم
جواد محقق دانش آموختة رشتة ادبیات فارسي است. او در سال 
1358 به عنوان دبیر ادبیات به اســتخدام آموزش وپرورش درآمد 
و سال ها در مدارس شهري و روستایي تدریس کرد و همزمان به 
فعالیت هاي فرهنگي، ادبي و اجتماعي  پرداخت. محقق در ســال 
1369 به دلیل داشــتن تجربة معلمي و نیز ســابقة فعالیت هاي 
فرهنگي و مطبوعاتي، به سردبیري ماهنامة رشد معلم منصوب شد 
و طي 13 سال، بیش از 110 شمارة آن را منتشر کرد. پس از آن 
نیز سردبیري ماهنامه هاي رشد نوجوان، رشد کودک و فصل نامة 
رشــد آموزش هنر را برعهده گرفت. از دیگر فعالیت هاي فرهنگي 
محقق، مي توان به همکاري او با ده ها مجله و روزنامه ، تأســیس 
انجمن ادبي میالد همدان )نخســتین انجمن ادبي استاني بعد از 
انقالب(، برگزاري ده ها شب شعر و کنگرة علميـ  فرهنگي، داوري 
جشنواره هاي گوناگون کتاب و مطبوعات، ویراستاري ده ها عنوان 
کتاب و مجله، مسئولیت صفحات شعر مجلة کیهان بچه ها، عضویت 
در شــوراي طرح و برنامة خانــة روزنامه نگاران جوان، عضویت در 
شــوراي طرح و برنامة »گنبد کبود« نخستین روزنامة نوجوانان 
ایران، عضویت در شــوراي شــعر کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، دبیر علمي بیش از 10 جشــنوارة ملي در حوزة شــعر، 
داستان، کتاب و مطبوعات، عضو هیئت علمي جایزة کتاب فصل، 
داور ده ها جشنوارة انتخاب کتاب و مطبوعات، عضویت در هیئت 
مدیره و نایب رئیس انجمن و انجمن معلمان انشا اشاره کرد. انتشار 

حدود 30 عنوان کتاب در زمینة ادبیات از دیگر سوابق اوست. 
نیز← گلزاري، اسکندري، رباني، یوسف زاده، حشمتي

é محمدحسین،لیلي)1342،تهران(

ابتدایيو عضوشــورايبرنامهریزيرشــدآموزش  é

راهنمایي
خانم محمد حسین دانش آموخته رشته زبان و ادبیات انگلیسي 
است و این رشته را تدریس مي کند. وي همکار مجتمع آموزشي 
منظومة خرد در تهران است و فعالیت هایي چون طراحي و اجراي 
کارگاه هاي آموزشي براي معلمان را در کارنامه خود دارد. همچنین 
با مجالت رشــد همکاري داشــته و طي ســال ها عضو شــوراي 

برنامه ریزي مجله رشد آموزش راهنمایي بوده است. 
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é محمدخاني،شهرام)1351،کلیبر(

é عضوتحریریهرشدمشاورمدرسه

شــهرام محمد خانــي داراي دکتراي روان شناســي بالیني از 
دانشگاه علوم بهزیستي و توان بخشــي )1385( است. وي عالوه 
بر انتشــار حدود 60 مقاله در نشریات داخلي و خارجي و تألیف و 
ترجمه 27 کتاب در زمینة تخصصي، مجري و مشــاور ده ها طرح 
پژوهشــي بوده و ده ها پایان نامه تحصیلــي را نیز راهنمایي کرده 
اســت . دکتر محمد خاني از 1384 تا 1385 عضو تحریریه رشد 

مشاور مدرسه بود. 

é محمدظاهری،حمید)1345،تویسرکان(

é مدیرداخلیرشدآموزشهنر
حمیــد محمدظاهری دانش آموختة مرکــز تربیت معلم هنر 
شــهید مطهری تهران است و دورة کارشناسی هنرهای تجسمی 
را در دانشــکدة مدیریت و برنامه ریزی به پایان رســانده است. از 
دهــة هفتاد همکاری با مجلة رشــد جــوان ـ صفحة هنرمندان 
ایران زمین  ـ را آغاز کرد. ســپس به همکاری با دفتر انتشــارات 
کمک آموزشی پرداخت و از پنجمین شماره تا شمارة 21، مدیریت 
داخلی مجلة رشــد هنر را ـ به سردبیری جواد محقق ـ به عهده 
گرفت. وی که در این ســال ها کارشناس هنر دفتر برنامه ریزی و 
تألیف کتب درسی بود، هم زمان در مجلة رشد دانش آموز نیز ـ به 
ســردبیری بهروز رضایی ـ مقاالتی برای دانش آموزان می نوشت. 
حمید محمدمظاهری تألیفاتی در زمینة تخصص خود نیز دارد که 
از جمله عبارت اند از: مجموعه کتاب های خانة نقاشی؛ ببین، بگو، 

نقاشی کن؛ کتاب پازل؛ جمال محمد؛ خط نستعلیق.
نیز← محقق، هراتی، تیموری

é محمودي،زهره)1362،تهران(

é گرافیست

خانم زهره محمودي دانش آموخته کارشناسي ادبیات فارسي 
است. او از سال 1388 به بعد همکاري با مجالت رشد را آغاز کرد 
و طراح گرافیک مجالت شــیمي، زمین شناسي و زیست شناسي 
بوده است. او در طراحي گرافیک چند پروژه نیز با سازمان پژوهش 
و برنامه ریــزي آموزش و پرورش و کتاب هاي انتشــارات مدرســه 

همکاري داشته است. 

é محمودي،فرجاهلل)1309،سنندج(

é عضوتحریریهرشدآموزشجغرافیا

فرج اهلل محمودي دورة دبیرســتان را در شــهرهاي سنندج و 
دیواندره و دورة دانش ســراي مقدماتي را در سنندج به پایان برد. 
پس از اتمام دانش ســراي مقدماتي در سال 1337 دورة  لیسانس 
تاریخ و جغرافیا را آغاز کرد و در سال 1340 به عنوان نفر اول این 
رشــته کســب مدرک نمود. از این رو در سال 1342 جهت ادامه 
تحصیل به فرانسه اعزام شــد و چهار سال بعد با مدرک دکتراي 
جغرافیاي طبیعي )گرایش ژئومورفولوژي( از دانشــگاه ســوربن 

پاریس به ایران بازگشت. 
دکتر محمودي پس از مراجعت به کشــور مدت کوتاهي در 
آموزش و پرورش تهران مشغول شد و در پایان همان سال به گروه 
جغرافیاي دانشــگاه تهران انتقال یافت و تا بهمن سال 1381 که 
بازنشسته شد در مقام استادي به انجام وظایف آموزشي و پژوهشي 
اشتغال داشــت. دکتر محمودي عضو هیئت تحریریه مجله رشد 
آموزش جغرافیا بود و مقاالتي از وي در این مجله منتشــر شــده 

است. 

é محمودي،کبري)1356،تهران(

é ویراستارمجالترشد

کبري محمودي دانش آموختة رشته کارشناسي ادبیات فارسي 
و کارشناسي ارشــد آموزش زبان فارسي است. وي از حدود سال 
82 همکاري با مجالت رشــد را آغاز کرد و به ویراستاري مجالت 
رشــد پرداخت. خانم محمودي چند سال نیز مدیر داخلي مجله 
رشــد معلم بود )93-1389(. وي در نوشــتن نیز دســت دارد و 
مجموعه یادداشــت هاي او با عنوان »از مامانا به خانما« در مجلة 

رشد آموزش ابتدایي منتشر شده است. 
نیز: راستاني، فهیمي، نیکبخت

é محمودیان،فاطمه)1363،تهران(

é مدیرداخليرشدآموزشراهنمایيتحصیلي،آموزش

علوماجتماعيومعلم
فاطمه محمودیان دانش آموخته رشــته تاریخ از دانشگاه آزاد 
اســالمي شهر ري و کارشناسي ارشــد تاریخ اسالم از واحد تهران 
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مرکزي همین دانشــگاه اســت. او از پایان نامه خــود با موضوع 
»کشمکش هاي داخلي قزلباشــان« دفاع کرده و مقاالتي نیز در 
این حوزه نوشته است. محمودیان در برهه هاي مختلف، مدیریت 
داخلي مجله هاي رشــد آموزش راهنمایي تحصیلي، رشد آموزش 

علوم اجتماعي و رشد معلم را برعهده داشته است. 
نیز← فهیمي، محمودي )کبري(، نیکبخت

é مدقالچي،عليرضا)1330،اهر(

é سردبیررشدآموزشریاضي
علیرضا مدقالچي فارغ التحصیل لیســانس ریاضي از دانشگاه 
تبریز اســت و دکتراي خود را از دانشــگاه شــفیلد انگلستان در 
شاخة  آنالیز ریاضي گرفته است )1361(. وي از شاگردان مؤسسه 
ریاضیات دکتر مصاحب نیز بوده و چهار ســال ریاســت دانشگاه 
خوارزمي را برعهده داشــته است. دکتر مدقالچي در سال 1389 
به عنوان چهرة ماندگار ریاضیات، در صدا و ســیما معرفي و مورد 
تقدیر واقع شد. ایشان نخستین سردبیر مجلة رشد آموزش ریاضي 

است. 
نیز←  گویا

مرادیکرمانی،هوشــنگ)1323،روســتایسیرچ،  é

کرمان(

é نویسندهمجالتپیكرشد
هوشنگ مرادی کرمانی 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 بی تأثیر نبود. پس از 
تحصیالت ابتدایی به کرمان رفت و دورة دبیرســتان را در یکی از 
دبیرســتان های 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 1339 در 
مطبوعات فعالیت مطبوعاتی اش را گســترش داد. اولین داستان 
مرادی کرمانی به نام »کوچة ما خوشبخت ها« در مجله خوشه، به 
سردبیری احمد شاملو، منتشر شد که حال و هوای طنز داشت. در 
ســال 1349 یا 1350 اولین کتاب داستان وی »معصومه« حاوی 
چنــد قصه متفاوت و کتاب دیگری با نام »من غزال ترســیده ای 
هســتم« به  چاپ رســیدند. اولین اتفاق مهم در زندگی ادبی وی 

خلق مجموعه داســتان »قصه های مجید« در سال 1353 است؛ 
قصه هایی دربارة یک پســر نوجوان فقیر کرمانی که با مادربزرگ 
پیر و مهربانش »بی بی« زندگی می کند. مرادی کرمانی نخســتین 
جایزة نویسندگی اش را به خاطر »بچه های قالی باف خانه« در سال 
1359 از شــورای کتاب کودک کســب کرد و برای همین کتاب 
جایزة جهانی »هانس کریستین اندرسن« را نیز در سال 1985 به 
خود اختصاص داد. بار دیگر نیز، در ســال 1992، از سوی داوران 
جایزة جهانی هانس کریستین اندرسن برلین به دلیل تأثیر عمیق و 
گسترده اش در ادبیات کودکان جهان به عنوان »نویسندة برگزیدة 
سال« انتخاب شد و همچنین جایزه ی »خوزه مارتینی« )نویسنده 
و قهرمان ملی آمریکای التین( را در کشــور کاستاریکا از آن خود 
کرد. آثار هوشنگ مرادی کرمانی تاکنون به چندین زبان خارجی 
ترجمه شده است. مرادی با مجله پیک نوجوان همکاری داشت و 
چند قصه از قصه های مجید نخستین بار در این مجله چاپ شده 
است. هوشنگ مرادی کرمانی عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی است.

éمراديالله،یگانه)1345،تهران(

éنویسندهمجالترشددانشآموزي
یگانه مرادي الله دانش آموختة رشته گرافیک از دانشگاه علم 
و فرهنگ است. موضوع پایان نامه او »تأثیرات آموزش بر خالقیت 
بصري کودکان« بوده است. تالش براي تصویرگري و آماده سازي 
کتــاب براي چاپ، او را به وادي نوشــتن داســتان براي کودکان 
کشاند و نخستین داســتاني که نوشت با استقبال زیاد استادان و 
تشــویق آن ها براي چاپ روبه رو شــد. از این رو به جلسات نقد و 
بررسي داستان کانون پرورش فکري راه یافت و به فاصله کوتاهي 
به نوشــتن داســتان پرداخت. تا اینکه در سال 90 به مجله رشد 
نوآموز دعوت شد. یگانه مرادي تاکنون چند کتاب در زمینة ادبیات 

کودکان منتشر کرده است.

éمرعشي،علياکبر)1388-1314،شوشتر(

éنویسندهرشدتكنولوژيآموزشي
علي اکبر مرعشــي تحصیالت اولیه خود را تا کســب مدرک 
دیپلم در دانش ســراي مقدماتي در اســتان زادگاهش پشت سر 
گذاشت و در سال 1341 از دانش سراي عالي تهران به اخذ مدرک 
کارشناســي علوم تربیتي با گرایش آموزش ابتدایي نائل  آمد. در 
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ســال 1350 از دانشگاه دولتي کشور فیلیپین مدرک کارشناسي 
ارشد علوم تربیتي گرفت و در سال 1377 به اخذ مدرک دکتراي 
علوم تربیتي موفق شد. مرعشي مسئولیت هاي متعددي از ریاست 
دانش سراي راهنمایي )اهواز( تا مدیرکلي آموزش وپرورش استان و 
مدیر کلي دفاتر ستادي را پذیرفت و به تدریس در مراکز آموزش 
عالي نیز اشتغال داشت. پس از بازنشستگي نیز به تدریس و تألیف 
مشغول بود و سال هاي متمادي مقاالت او در مجله رشد تکنولوژي 
آموزشي به چاپ مي رسید. از مهم ترین آثار دکتر مرعشي باید به: 
کتاب کار و تمرین ریاضي )1379(، ترغیب والدین براي کودکان 
و نوجوانان )1381(، و ترجمه کتاب پژوهش در کالس درسي اثر 

دیوید هاپکینز )1384( اشاره کرد.

éمرندي،حسن)1383-1309،تهران(

éسردبیرپیكجوانان
حسن مرندي در تهران متولد شــد. کار در چاپخانه، در ایام 
نوجوانــي، او را با کتاب و کتاب خواني آشــنا کرد. وي در ســال 
1327 در دانشکدة پزشکي دانشگاه تهران پذیرفته شد. با کودتاي 
28 مرداد دســتگیر و زنداني شــد. پس از آزادي دورة تخصصي 
روان پزشکي را در بیمارستان روزبه گذراند و از  آن پس بیشتر خود 
را وقف ترجمه و تألیف، از جمله در رشــتة پزشکي و روان پزشکي 
کرد. از کارهاي او در این زمینه تدوین »فرهنگ پزشــکي« است 

که نخستین کار در این زمینه، در ایران، بود.
مرندي از مترجمان و کارشناســان مؤسسة فرانکلین بود و در 
همان زمان ســردبیري مجله پیک جوانان را نیز به عهده داشت و 
آن را با کســاني چون احمد آرام و محمود بهزاد منتشر مي کرد با 
تأسیس »دانشگاه آزاد ایران« در سال 1353، مرندي مسئول تهیه 
و تدوین کتاب هاي درسي آن دانشگاه شد و توانست طي چند سال 
بیش از ده ها ویراســتار تربیت کند و بیش از صد متن درسي در 
رشته هاي مختلف تولید نماید. وي پس از انقالب اسالمي به مرکز 
نشــر دانشگاهي - به ریاست دکتر نصراهلل پورجوادي - پیوست و 
مسئولیت گروه پزشــکي و ویرایش آن را به عهده گرفت. مرندي 
همچنین عضو فرهنگســتان علوم« پزشکي بود. او در 74 سالگي 

در تهران درگذشت. 
نیز ← جهانشاهي، گرگین

éمروتي،زهرا)1353،تهران(

éنویسندهرشدآموزشتاریخ
زهرا مروتي مدرک لیسانس و فوق لیسانس تاریخ از دانشگاه 
آزاد اسالمي دارد. دانشــجوی دوره دکتری همان دانشگاه و دبیر 
تاریخ منطقه 19 شهر تهران است. وي با دفتر برنامه ریزي و تألیف 
کتب درسي و مجالت رشــد به ویژه رشد آموزش تاریخ همکاري 
دارد و تاکنون چندین مقاله در زمینة آموزش تاریخ در رشد تاریخ 
نگاشته است. در تألیف چند کتاب درسي نیز همکاري و مشارکت 
داشته و چندین کتاب کمک درسي و غیردرسي ویژه نوجوانان نیز 

تألیف کرده است.
نیز← شایسته، جوادیان

éمسلميپوراللمي،پري)تهران،1350(

éعضوتحریریةرشدآموزشعلوماجتماعي
پــري مســلمي پور داراي دکتري جامعه شناســي با گرایش 
بررسي مسائل ایران است. دبیري دبیرستان هاي رشت و معاونت 
دانشگاه فرهنگیان بنت الهدي صدر رشت از مشاغل وي بوده است. 
به عالوه، مقاالتي در رشــد آموزش علوم اجتماعي و رشد ریاضي 
و رشــد جغرافیا منتشــر کرده که اغلب در حوزة عالیق اوســت. 
همچنین چند کتاب با عنوان »تمرین هایي براي فکر کردن« دارد. 
مسلمي پور از 1392 به عضویت هیئت تحریریه رشد آموزش علوم 

اجتماعي منصوب شد.

éمشایخي،مصطفي)1336،اراک(

éنویسندهرشدجوان
مشــایخي در عرصه هاي دبیري، روزنامه نگاري، تألیف کتاب، 
ویراستاري، نمایش نامه نویسي و سرودن شعر طنز فعال است و در 
بسیاري از جشــنواره ها مورد تقدیر قرار گرفته است؛ از جمله در 
جشنواره طنز تهران، طنز مکتوب، شانزدهمین جشنواره تولیدات 
صدا و ســیماي مراکز استان ها، جشــنواره طنز نیروزا و جشنوارة 

مطبوعات.
پله هاي آسمان یکي از آثار اوست که داستان زندگي و شهادت 
شهداي فرهنگي است و دیگري یک اثر منظوم است به نام »اخم 

خند« که در قالب طنز سروده شده است.
مشایخي از اواسط سال 1394 همکاري خود را با مجلة رشد 

جوان شروع کرد و به نوشتن مطالب طنز در این مجله پرداخت.
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éمعافي،محمود)1331،تویسرکان(

éنویسندهمجالترشد
محمود معافي، داراي کارشناسي جغرافیا و کارشناسي ارشد 
برنامه ریزي درســي اســت و دکتراي خود را در رشته »مطالعات 
تطبیقي برنامه ریزي درسي« از دانشگاه دهلي در هند گرفته است 

.)2009(
پژوهش هاي معافي شامل این عناوین مي شود: 

- مطالعة تطبیقي آموزش  حرفــه  و فن در دورة آموزش هاي 
عمومي چند کشور جهان؛

- مطالعه دربارة آموزش جغرافیا
- مطالعة تطبیقي آموزش پیشگیري از اعتیاد در چند کشور 

جهان؛
- بررسي چگونگي تقویت روحیة همکاري، مشارکت جویي و 

کار گروهي در کتب درسي دوره هاي مختلف تحصیلي؛
- چگونگي درهم تنیده عرضه کردن دروس تاریخ، جغرافیا و 
تعلیمات اجتماعي در دورة ابتدایي و ارائة الگو در این خصوص، با 

تکیه بر آموزش مطالعات اجتماعي.
تألیفات او شــامل: مطالعات اجتماعي )ســال سوم و چهارم 
ابتدایــي(، روش  آموزش جغرافیا )بــراي دورة کارداني مطالعات 
اجتماعي و کارداني آموزش ابتدایي(، روش آ موزش جغرافیا  )براي 

مراکز تربیت معلم( و نیز کتاب »مهارت جغرافیایي« مي شود.
دکتر معافي تا به امروز بیش از 50 مقاله در نشریات گوناگون 

به ویژه در مجالت رشد به چاپ رسانده است.

éمعتمدراد،محمدحسین)1343،تنكابن(

é مدیرداخليرشدجوانوتاریخ
معتمدراد اهل گرمارود الموت است ولي در »مزرک« از توابع 
تنکابن متولد شده است. او در همین شهر دیپلم متوسطه خود را 
دریافت کرد و در فروردین 1364 در دفتر انتشارات کمک آموزشي، 
از دفاتر سازمان پژوهش مشغول به کار شد و به مدت 13 سال در 
پست کمک کارشناس در آرشیو عکس دفتر، به مدت دو سال در 
روابط عمومي و به مدت ســیزده سال در سامان بخشي کتاب هاي 
آموزشــي در پســت نظارت و هماهنگي تدوین کتاب نامه رشد و 
مدیر داخلي مجله فصل نامه آموزشــي تحلیلي پژوهشي »جوانه« 
مشغول به کار بوده است. وي از سال 1393 مدیریت داخلي رشد 

آموزش تاریخ را بر عهده گرفت.

éمعتمدي،اسفندیار)1317،اصفهان(

éنویسندهمجالتپیكورشد
اســفندیار معتمدي در روستاي ســدة لنجان اصفهان و در 
خانواده اي کشــاورز چشــم به جهان گشــود. در مهرماه 1330 
هم زمان با نخستین سال بنیان گذاري دبیرستان صائب. دورة سه 
ســاله )سیکل اول( دبیرســتان را در آن جا و دورة متوسطه را در 
دبیرستان  هراتي اصفهان در رشته ریاضي )1336( به پایان رساند، 
سپس براي ادامه تحصیل در رشتة فیزیک وارد دانش سراي عالي 
تهران شــد و موفق به دریافت لیسانس آموزش فیزیک گردید و 
معلم شد. او نخست دبیر فیزیک دبیرستان هاي شهرضاي اصفهان 

بود.
معتمدي در سال 1345 شمسي به اصفهان منتقل شد و در 
دبیرستان هاي این شــهر و نیز در دانش سراي راهنمایي که بعداً 
تأسیس شد تدریس کرد. در ســال 1355 به سازمان کتاب هاي 
درســي ایران )ســازمان پژوهش( در تهران منتقل شد و تا زمان 
بازنشســتگي در سمت کارشــناس گروه فیزیک در این سازمان 
مشــغول کار بود. وي پس از بازنشستگي نیز به طور مستمر با آن 
سازمان همکاري داشته است. معتمدي چه در مجالت پیک و چه 
در مجالت رشد آثار و مقاالت بسیاري نوشته و عالوه بر این عضو 
هیئت تحریریه مجله هاي رشــد آموزش فیزیک و رشد معلم نیز 

بوده است.

é مفتخري،حسین)1341،اراک(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشتاریخ
حسین مفتخري داراي دکتراي تاریخ از دانشگاه تربیت مدرس 
است و به مدت چند سال عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت معلم 
و مدیر گروه تاریخ بوده است. دکتر مفتخري، عالوه بر چاپ بیش 
از 60 مقاله در نشــریات گوناگون چند عنوان کتاب نیز دارد که 
مربوط به حوزة تخصصي اوســت. از جمله »تاریخ ایران در قرون 

نخستین اسالمي« و »فرق و مذاهب«.
وي از شمارة نخست رشــد آموزش تاریخ به عضویت هیئت 

تحریریه درآمد.
 نیز← خیراندیش، حسني، صفت گل

éمفتونسمناني،پرویز)1322،سمنان(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي
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پرویز مفتون مدرک دکتراي خود را در سال 1980 )1358( 
از دانشگاه نیویورک در رشــتة »آموزش زبان به گویندگان دیگر 

زبان ها« - TESOL - دریافت کرد.
وي دانشــیار آموزش زبان  انگلیسي در دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و تحقیقات تهران است و در هیئت تحریریه چند مجله 
علمي - پژوهشــي عضویت دارد و همچنین عضو هیئت تحریریه 

رشد زبان مي باشد.
نیز← بیرجندي، عناني سراب

éمفیدي،فرخنده)1328،اهواز(

éسردبیررشدآموزشپیشدبستاني
فرخنده مفیدي داراي مدرک کارشناســي علــوم تربیتي از 
دانشــگاه ابوریحان تهران و دکتــراي آموزش وپرورش کودکان از 
دانشــگاه ایالتي فلوریداي آمریکاست. وي در سال 1359، پس از 
بازگشت از آمریکا، در دانشــگاه عالمه طباطبایي به کار مشغول 
شــد. دکتر مفیدي مناصب مختلفي همچون مدیرکل تحصیالت 
تکمیلي دانشگاه )85 - 79( و مدیر گروه آموزش وپرورش )79 - 
78( را داشــته است. او تاکنون بیش از 30 مقاله علمي و چندین 

کتاب در زمینه آموزش وپرورش تألیف یا ترجمه کرده است.
خانم دکتر مفیدي از سال 1387 به همکاري با مجالت رشد 
دعوت و به سردبیري فصلنامه رشد آموزش پیش دبستان منصوب 

شد.

éمقدسي،رضا)1352،شیروان(

éنویسندهرشدآموزشزیستشناسي
رضا مقدســي تحصیالت ابتدایي و متوسطه را در زادگاه خود 
به پایان رســاند. در ســال 1370، با کسب رتبه اول در امتحانات 
نهایي سال چهارم تجربي، در رشته دبیري زیست شناسي دانشگاه 
تربیت معلم تهران )خوارزمي( پذیرفته شد و در سال 1374 دورة 
کارشناسي ارشــد را در رشــتة فیزیولوژي جانوري، در دانشگاه 
فردوســي مشــهد ادامه داد و از ســال 1377 در دبیرستان هاي 
مشــهد، بجنورد و شیروان به تدریس زیست شناسي مشغول شد. 
مقدسي در 1384 با تشکیل استان خراسان شمالي به عنوان اولین 
ســرگروه زیست شناسي استان انتخاب شــد و همزمان عضویت 
در کمیته اســتاني درس ملي و کمیته بررســي تألیفات معلمان 
اســتان و نمایندگي گروه هاي علوم پایه را تا سال 1392 عهده دار 

شــد. وي همچنین عضو انجمن هاي علمي و آموزشي فیزیولوژي 
و فارماکولــوژي ایــران، انجمن زیست شناســي ایــران، انجمن 
بیوانفورماتیک ایران، انجمن نویسندگان ایران، انجمن حمایت از 
بیماران کبدي، مربیان امداد و نجات هالل احمر جمهوري اسالمي 
ایران نیز بوده اســت. مقدسي با انتشــار مجله علمي - آموزشي 
»زیست شناســي« در خراســان شمالي ســردبیري آن را نیز بر 
عهــده گرفت. او بعداً در دوره دکتري رشــته فیزیولوژي جانوري 
دانشگاه شــهید چمران اهواز )روزانه( مشغول به تحصیل شد. در 
کنار فعالیت هاي آموزشــي و اداري گروه زیست شناســي استان، 
فعالیت هاي علمي و پژوهشــي متعدد نیز داشته است. مقدسي با 
رشد آموزش زیست شناسي نیز همکاري داشته و مقاالت متعددي 

از وي در این مجله منتشر شده است.

éمكارم،محمدحسن)1333،شیراز(

éنویسندهمجالترشد
محمدحسن مکارم دانش آموختة دانشکدة کشاورزي دانشگاه 
شــیراز اســت. وي با زمینة تربیــت دیني و مطالعــات مفید و 
مؤثري که در معارف اســالمي داشت در سال 1358 به استخدام 
آموزش وپــرورش درآمد و در دبیرســتان ها و مراکز تربیت معلم 
اســتان هاي فارس و کهگیلویه و بویراحمد به تدریس درس هاي 
معارف اسالمي پرداخت. در همین ضمن، به تحصیالت عالي خود 
ادامه داد و مدرک کارشناســي ارشــد خود را در رشته الهیات و 
معارف اسالمي اخذ کرد. محمدحسن مکارم از سال 82 به نوشتن 
براي مجالت رشد دعوت شد و در حدود 10 سال مقاالت مفیدي 
در زمینة اندیشــه دیني و تفکر اسالمي، نخست براي مجله رشد 

راهنمایي تحصیلي و سپس براي مجلة رشد معلم نوشت.
محمدحســن مکارم همچنین چند جلــد کتاب تألیف کرده 
است، از جمله مدینة فاضله در متون اسالمي؛ امثال القرآن؛ عجایب 

نهج البالغه به زبان نوجوانان.

éمكتبي،غالمعلي)1313،اهواز(

éتصویرگرمجالتپیكورشد
غالمعلي مکتبي از پیشگامان نقاشي و تصویرگري آموزشي و 
درسي در ایران است. او هنرمندي است که تا امروز چشمان چند 
نســل پیاپي از کودکان و نوجوانان را با این هنر زیبا آشنا ساخته 

است.
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پدرش مردي پیشه ور بود و چون سواد مکتب خانه اي داشت، 
او را مکتبي مي خواندند. مادرش نیز دوست دار هنر بود و غالمعلي 

را به نقاشي کشیدن تشویق مي کرد.
غالمعلي استعداد نقاشي خود را پیش از رفتن به مدرسه نشان 
داد و بخت بلندي داشت که برخالف عرف زمانه، هم محیط خانه 
و هم دوستان و آشــنایان، هنر او را ارج مي گذاشتند و تشویقش 
مي کردند. با گرفتن دیپلم ریاضي، غالمعلي به دانشکدة هنرهاي 
زیباي دانشــگاه تهــران راه یافت، در آنجا هنرمنداني برجســته 
چون علي محمــد حیدریان، محمود جوادي پــور، جواد حمیدي 
و مادام آشــوب )امین فر( اســتادان او بودند و کساني چون پرویز 
کالنتري، زمان زماني، بهروز گلزاري، دوستان او. این دوستان بعداً 
همانند مکتبي گوشــه اي از هنر نقاشي معاصر ایران را رقم زدند. 
غالمعلي مکتبي شــاگرد اول رشته خود شد. از این رو به فرانسه 
اعزام گردید و طي چند ســال )45 - 1340( در آنجا فنون نوین 
نقاشــي را از استادان برجسته از جمله ســووربي، اوژم و باالخره 
روژه شاستل آموخت و به ایران بازگشت. در بازگشت، به مؤسسة 
انتشــارات فرانکلین پیوســت. نیز تصویرگري براي مجالت پیک 
را که به مدیریت ایرج جهانشــاهي منتشــر مي شد - با همکاري 
ژانت میخاییلي، فریدون جهانشاهي، زمان زماني، پرویز کالنتري، 
مهرنــوش معصومیــان و علي اصغر معصومي و بســیاري دیگر از 
تصویرگران به عهده گرفت. در ایــن دوره، او کار خود را به جاي 
نقاشــي، بر تصویرگري متمرکز کرد و آثار خالقة وي در این دوره 

به ظهور رسید.
استاد مکتبي پس از تغییر نام مجالت آموزشي از »پیک« به 

»رشد«. پس از انقالب اسالمي، هم چنان به کار ادامه داد.
به جز کار در مجالت پیک و رشد، استاد مکتبي 12 سال در 
دانشگاه به تدریس نقاشي، تصویرگري و رنگ مشغول بوده، ده ها 
کتاب شعر و قصه براي کودکان تصویرگري کرده و جوایز متعددي 

را بدین مناسب دریافت نموده است.
نیز← میخائیلي، زماني )محمد زمان(، روبن

é ماّلح،حسینعلي)1371-1300،بندرگز(

é نویسندهپیكجوان
حسینعلي ماّلح در بندرگز متولد شد. از کودکي توجهش به 
نقاشي و موسیقي جلب شد طوري که پدرش در 14 سالگي براي 
او یک ویلن خرید. او نخست نزد معلم نقاشي خود که از موسیقي 

هم بهر ه اي داشت آموزش دید و سرانجام از مدرسة عالي موسیقي 
که اســتاداني چون کلنل وزیري، ابوالحسن صبا، حسین یاحّقي 
و روح اهلل خالقي داشــت دیپلم موسیقي گرفت. مالح از دانشکدة 

کشاورزي کرج نیز مدرک لیسانس گرفت.
مــاّلح عالوه بر هنر و مهارت موســیقي، اهــل قلم نیز بود و 
کتاب هایــي در زمینة تاریخ موســیقي، چنــد نمایش نامه و نیز 
کتاب مهم و راه گشــایي به نام »پیوند موســیقي و شعر« نوشت. 
از حســینعلي ماّلح مقاالتي دربارة موسیقي در مجله پیک جوان 

چاپ شده است.

éمالردي،محمدرضا)1313،آمل(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزششیمي
دکتر مالردي داراي مدرک کارشناسي شیمي از دانش سراي 
عالي تهران و دکتراي این رشته از کشور فرانسه است. وي سال ها 
دانشــیار دانشــکدة علوم دانشــگاه تربیت معلم تهران بود و در 
زمینه هاي علمــي و تحقیقاتي، از جمله تهیه ترکیبات گوگردي، 
تهیه سیلیســم خالص براي ساختن ترانزیستورها، طرح آموزشي 
نقِش ابزارهاي کمک آموزشي در آموزش شیمي و ... فعال بود. به 
عالوه او در شــوراي شیمي بنیاد دانشنامة بزرگ فارسي عضویت 
داشــت و با دفتر برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي همکاري 
مي کرد. دکتر مالردي حدود دو دهه عضو هیئت تحریریه رشــد 
آموزش شــیمي بود و مقاالتي از او نیز در این مجله چاپ شــده 

است.
نیز← آقا پورمقدم

éملك،شیبا)1339،تهران(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشراهنمایي
خانم شیبا ملک دانش آموختة رشته فیزیک از دانشگاه تهران و 
داراي کارشناسي ارشد فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه خوارزمي 
اســت. او دبیر فیزیک و عضو هیئت تحریریه مجلة رشد »مدرسه 
فردا« اســت. از خانم ملک در نشریة مذکور و نیز در رشد آموزش 
راهنمایي مقاالتي منتشــر شده اســت. او در بازنگري کتاب هاي 

درسي علوم همکاري داشته است.
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éملكعباسي،منصور)1332،تهران(

éعضوتحریریهرشدراهنمایيومعلم
ملک عباســي دیپلم خود را از دبیرســتان علــوي تهران و 
مدرک لیســانس جغرافیا را از دانشگاه تهران و فوق لیسانس را از 
دانشگاه آزاد اسالمي اخذ کرده است. وي نخست کارشناس گروه 
جغرافیاي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي بود و هم زمان به 
نوشتن مقاله براي مجالت رشــد عمومي و تخصصي  پرداخت. با 
تأسیس مجلة رشد آموزش جغرافیا، وي عضو هیئت تحریریة این 
مجله شد. کار ویژه ملک عباسي در مجالت رشد، همکاري با خانم 
فروغ تن ساز در راه اندازي مجله رشد آ موزش راهنمایي تحصیلي، 
در ســال تحصیلي 1372 - 1371، به پیشنهاد دکتر حداد عادل 
بــود. این همکاري بعداً به صورت عضویت وي در هیئت تحریریة 

مجله ادامه یافت.
منصور ملک عباســي در زمینه آموزش نجوم نیز فعالیت هایي 
داشــته است که خود آن را ناشي از حضور در کالس هاي فیزیک 

شادروان استاد رضا روزبه، مدیر و دبیر دبیرستان  علوي مي داند.
نیز←  بخشنده، رباني، حشمتي

éملكي،بیوک)1329،قزوین(

éشاعرمجالترشد
بیوک ملکي در  روســتاي »زرجه بستان« از توابع قزوین به 
دنیا آمده و تحصیالتش را در تهران گذرانده است. او از طریق پدر 
با شعر آشنا شــد و با تشویق هاي مدیر خوب دبیرستانش با شعر 

انس گرفت.
بعد از انقالب اسالمي کار خود را با مطبوعات، از جلسات شعر 
کیهان بچه ها شــروع کرد و به ترتیــب: در کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، مرکز رادیو، حوزه هنري و انتشــارات سروش 

کار کرد.
ملکي از سال 1367 با مصطفي رحمان دوست و قیصر امین پور  
اعضاي شــوراي سردبیري مجله ســروش نوجوان بودند. عالوه بر 
فعالیت هاي مطبوعاتي، ملکي بیش از دو دهه مجموعه شعرهایي 

را براي کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.
او در کنار سرودن شعر نقاشي هم مي کشد.

»کالغ پــر« )مجموعه مشــترک( 1362، »آفتاب و مهتاب« 
)مجموعه مشــترک( 1364، »ســتاره بــاران« 1366، »بر بال 
رنگین کمــان« 1370، »پشــت یــک لبخنــد« 1371، »کوچة 

دریچه هــا« 1376، »از هواي صبح« 1376، »در پیاده رو« 1379 
تعدادي از آثار این شاعر هنرمند جزء برگزیدگان بیست سال شعر 
کودک و نوجوان ایران و »ادبیات پایداري« است که در سال هاي 
گوناگون از سوي مجالت و نهادهاي فرهنگي، به عنوان کتاب سال 

برگزیده شدند. اشعار او در مجالت رشد چاپ شده است.

éملكي،حسن)1333،سلطانیه(

éمدیرداخليوسردبیررشدآموزشعلوماجتماعي
حســن ملکي متولد سلطانیه زنجان است. مدرک کارشناسي 
علوم اجتماعي را از دانشــگاه تبریز و کارشناسي ارشد و دکتراي 
برنامه ریزي درسي را از دانشگاه تربیت معلم اخذ کرده است. وي 
چندي نیز کارشناس، معاون و در نهایت مدیرکل دفتر برنامه ریزي 
و تألیف کتب درســي بود و ســپس به دانشگاه عالمه طباطبایي 
انتقــال یافت. دکتر ملکي مقاالت و کتاب هاي متعددي در زمینه 
رشــته تخصصي خود ترجمه یا تألیف کرده است. او از مؤسسان 
مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعي اســت و در سال هاي نخست 
انتشار مجله مدتي مدیر داخلي )شماره هاي 4-1( و مدتي سردبیر 

)شماره هاي 19-15(  آن بود.
نیز← مهدوي، بیات، فراهاني

éملكي،صغري)1352،شهریار(

éنویسندهمجالترشد
صغري ملکي کارشناس ارشد علوم تربیتي از دانشگاه خوارزمي 
و دکتراي برنامه ریزي درســي از دانشگاه شهید رجایي است و در 

آموزش وپرورش شهر تهران به کار اشتغال دارد. 
وي با نشریات رشد آموزش ابتدایي، رشد معلم و رشد مدرسة 
فردا همکاري داشــته و از او مطالب زیادي در این نشریات منتشر 

شده است.

éمنصوري،پرویز)1390-1303،همدان(

é نویسندهپیكجوان
منصوري موســیقي دان بود و تحصیالت خود را نخســت در 
تهران و ســپس در اتریش ادامه داد. پــس از تحصیل در اتریش 
به تهران بازگشت و به مدت 20 سال به تدریس تئوري موسیقي 
و همزمان ســردبیري دورة سوم مجله موسیقي پرداخت. منزل او 
در میدان پاســتور محل رفت و آمد بســیاري از چهره هاي نامدار 
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عرصه موسیقي و نسل هاي بعدي موزیسین ها بود که هر کدامشان 
خوشــه اي از خرمن دانش او برداشــتند. او برخــي از کتاب هاي 
هنرستان موسیقي را تدوین کرد و انتشار داد و با نوشتن مقاالتي 
درباره موســیقي ایرانــي )که بعدها در کتاب کاوشــي در قلمرو 
موســیقي ایراني چاپ شد( و درباره موســیقي دانان بزرگ مثل 
خالقي و صبا، دقت نظر و مســئولیت فرهنگي خود را نســبت به 
موسیقي کشورش نشــان داد. منصوري در 87 سالگي در اتریش 
درگذشت. از وي مقاالتي دربارة موسیقي در مجله پیک جوان به 

چاپ رسیده است.

é مؤذنيمیمندي،جواهر)1354،تهران(

éمدیرداخليرشدآموزشزبانوادبفارسي
جواهر مؤذني دانش آموختة رشــته کارشناسي ارشد ادبیات 
تطبیقي از دانشــگاه آزاد اسالمي است و کار خود را با تدریس در 
مدارس تهران آغاز کرده است. وي همچنین طي سال هاي  90-
1381 دســتیار  اجرایي رشــد آموزش ادب فارسي بوده و سپس 
مدیر داخلي آن شــد. خانم مؤذني سابقة همکاري با گروه زبان و 
ادب فارسي دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي را نیز در کارنامه 

خود دارد.

é موسوي،امیرسادات)1369،مالیر(

éسردبیررشدجوان
سید امیرسادات موســوي در سال 1387 از دانشگاه صنعتي 
شریف کارشناسي فیزیک گرفت و در سال 1391 در رشتة تاریخ 
علم از دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شد. سادات موسوي عالوه بر 
همکاري با رشد نوجوان و نیز رشد جوان، در دبیرستان هاي تهران 
ســابقه تدریس دارد و در تهران و اصفهــان و کرمان و ... کارگاه 
آموزش نجوم برگزار کرده است. همچنین در چند سمینار خارج 
از کشور مقاله ارائه کرده است. سادات موسوي در 1387 در المپیاد 
جهاني نجوم و اختر فیزیک اندونزي به کســب مدال نقره موفق 
شــده و نیز در چندین المپیاد جهاني دیگر شرکت کرده و مدال 
افتخار کسب نموده اســت. او از 1389 تا 1390 دبیر گروه نجوم 
دانشگاه شــریف بوده، از سال 1391 عضو هیئت مدیرة انتشارات 

اخترنگار است.
بعالوه از ســال 1387 تاکنون فعالیت هاي ادبي چشمگیري 
داشــته و از جمله رتبه اول شعر در جشنواره  تهران )1391( رتبه 

اول جشــنواره رادیویي زیر چتر لبخند )1393( و رتبه اول شعر 
در جشنواره طنز دانشجویي تلخند )1394( را کسب نموده است.

سادات موسوي عالوه بر سابقة همکاري با صدا و سیما از تألیف 
چند کتاب در زمینة نجوم نیز همکاري داشــته که تاریخچه علم 
نجوم )انتشارات سبزان( و سفرنامه پاکستان )انتشارات سوره مهر( 

از آن جمله است.

é موسويگرمارودي،افسانه)1347،تهران(

éسردبیررشدنوآموز
افسانه موســوي گرمارودي مدرک کارشناسي و کارشناسي 
ارشــد زبان و ادبیات فارســي را از دانشــگاه خوارزمي و دکتراي 
زبان و ادبیات فارسي را از دانشگاه علوم و تحقیقات دریافت کرده 
اســت. وي که سابقة همکاري با نشریاتي هم چون پوپک، سروش 
کودکان، ســروش نوجوان و گلبانگ دانشجویي را در کارنامه خود 
دارد در ســال 1387 به سردبیري مجله رشد نوآموز دعوت شد و 

هم چنان این مسئولیت را بر عهده دارد )1397(.
وي تاکنــون حدود 30 عنوان کتاب ویــژه کودک و نوجوان 

نگاشته است.

éمهدوي،محمدصادق)1327،سعدآباددشتستان(

éسردبیررشدآموزشعلوماجتماعي
محمــد صادق مهــدوي پس از اخــذ دیپلم خود در شــهر 
برازجــان )1344( در رشــتة علوم اجتماعي در دانشــگاه تهران 
)1348( تحصیل کرد. ســپس براي ادامــه تحصیل به وین رفت 
و فوق لیســانس )1947( و دکتراي جامعه شناسي را از دانشگاه 
وین اخذ نمود  )1977(. دکتر مهدوي اســتاد تمام دانشگاه شهید 
بهشتي است و در  آن دانشــگاه مسئولیت هایي نیز عهده دار بوده 
است. او عالوه بر اجراي طرح هاي پژوهشي متعدد، مقاالت و آثاري 
در زمینه تخصصي اش منتشر کرده است. دکتر مهدوي نخستین 

سردبیر مجلة رشد آموزش علوم اجتماعي بود )1368(.

éمهیجي،سودابه)1364،تهران(

éنویسندهرشدجوان
ســودابه مهیجي داراي مدرک کارشناســي ادبیات فارسي از 
دانشــگاه تهران است و تاکنون چهار مجموعه غزل از وي منتشر 
شــده است. وي ســال ها به عنوان نویســنده و پژوهشگر با مرکز 
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پژوهش هاي صدا و سیما همکاري داشته است. آثار او در بسیاري 
از جشــنواره هاي ادبي و فرهنگي برگزیده شده است که از میان 
آن ها مي توان به جایزه ادبي پروین اعتصامي و جشــنواره ایران ما 
اشــاره کرد. نویسندگي، سرودن و ترجمه براي مطبوعات همواره 
مشــغولیت مهیجي بوده است. او چند ســال است با بخش شعر 

مجله رشد جوان مشغول همکاري است.

é میخائیلي،ژانت)1385-1315تهران(

éتصویرگرمجالتپیكورشد
ژانت میخائیلي در خانواده اي ارمني در تهران متولد شد. تحت 
تأثیر پدرش که معمار بود و مادرش که به هنر عالقه داشــت پس 
از دورة دبیرســتان وارد دانشــکدة هنرهاي زیباي دانشگاه تهران 
شــد و زیر نظر اســتاداني چون علي محمد حیدریان به یادگیري 
نقاشي پرداخت. وي از سال 1347 همکار مجالت پیک شد و این 
فعالیت را با مجالت رشــد نیز، جمعاً، به مدت 27 سال ادامه داد. 
طي این مدت حجم بزرگي اثر نقاشــي براي کودکان و نوجوانان 
تولید کرد که در مجالت پیک و رشد به یادگار مانده است. اسامي 
پاره اي از کتاب هایي نیز که وي تصویرگري کرده عبارت است از: 
ســه قدم دورتر شد از مادر، صد دانه یاقوت، زیباتر از بهار، صداي 
ساز مي آید، جشن جوانه ها. ژانت براي کتاب »سه قدم دورتر شد 
از مادر«، از جشــنوارة کتاب کانون دیپلم افتخار و در سال 1374 
براي همة کارهایش لوح افتخار گرفت. این هنرمند مجرد زندگي 
کرد و ســرانجام بر اثر سکته مغزي درگذشــت  او در گورستان 

کاتولیک هاي تهران به خاک سپرده شد.
نیز← مکتبي

éمیرباقري،سّیدمحسن)1328،قم(

éسردبیررشدآموزشقرآنومعارفاسالمي
سّید محســن میرباقري داراي کارشناسي ارشــد اقتصاد از 
دانشــگاه تهران )1352(، کارشناسي ارشــد علوم قرآن و حدیث 
از دانشــگاه آزاد اسالمي )1373( و دکتراي علوم و قرآن از همان 
دانشگاه )1376( اســت. وي سابقه تدریس در مراکز تربیت معلم 
و مراکز آموزش عالي را دارد و عضو هیئت علمي دانشــگاه شهید 

رجایي است )1396(. 
دکتر میرباقري، با تأســیس مجلة رشــد آمــوزش قرآن، به 
ســردبیري این مجله منصوب شد و تا ســال 1395 که دو مجلة 

رشد معارف و رشد قرآن در یکدیگر ادغام شدند. در این سمت بود.
نیز← باقري، وکیل

éمیرجعفري،سّیداکبر)1348،زوارةاردستان(

éنویسندهمجالترشد
میرجعفــري متولد روســتاي معین آباد زواره اســت. او از ده 
ســالگي با خانواده به قم مهاجرت کرد و در این شهر به تحصیل 
ادامه داد. چند ســال در دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرد ولي 
به رشــته ادبیات فارسي تغییر رشــته داد و سرانجام کارشناسي 
ارشد خود را از دانشــگاه تهران دریافت کرد. وي کارشناس دفتر 
برنامه ریزي و تألیف است و بیش از دو دهه نیز ویراستار کتاب هاي 
درســي بوده است. در زمینه شــعر فعال است و تاکنون عالوه بر 
شرکت در مجامع شعري چندین کتاب شعر منتشر کرده است، از 
جمله حرفي از جنس زمان. برگزیدة شعر دفاع مقدس )نشر قو(، 
گزیدة ادبیات معاصر )نشر نیستان( خالصه تفسیر روض الجنان و 
روح الجنان )کانون( چارپاره )سوره مهر(. میرجعفري به مدت چند 

سال عضو هیئت تحریریه مجله رشد ادب فارسي بوده است.
نیز← سنگري، ذوالفقاري

éمیرحاجي،حمیدرضا)1340،تهران(

éنویسندهرشدآموزشقرآنومعارفاسالمي
حمیدرضا میرحاجي دانش آموخته رشته زبان و ادبیات عرب 
و داراي دکترا در این رشته است. وي سابقاً کارشناس گروه عربي 
دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درســي بود و همزمان مقاالتي نیز 

در مجله رشد قرآن و معارف اسالمي از او منتشر مي شد.
نیز← متقي زاده، چراغي

é میرصادقي،جمال)1312،تهران(

éداستاننویسمجالتپیك
میرصادقي متولد تهران و دانش آموختة رشــته زبان و ادبیات 
فارسي از دانشگاه تهران اســت. از جواني به داستان نویسي روي 
آورد و نخســتین اثرش در سال 1337 در مجله سخن چاپ شد. 
از وي آثار متعددي در زمینة داستان کوتاه، رمان و پژوهش ادبي 
منتشــر شده که از آن جمله اســت رمان هاي درازناي شب، شب 
چراغ، بادها خبر از تغییر فصل مي دهند. داســتان هاي چشم هاي 
من خســته، این شکسته ها، مسافرهاي شــب ها و نیز کتاب هاي 
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تحقیقي شناخت داستان، عرق ریزان روح، جهان داستان ایراني )2 
جلد( و پیش کسوت هاي داستان کوتاه. میرصادقي با مجالت پیک 

همکاري داشته است.

éمیرحسني،سّیداکبر)1320،اصفهان-1388،تهران(

é سردبیررشدآموزشزبانهايخارجي

وي در منطقة برخوار اصفهان در خانواده اي کشــاورز به دنیا 
آمد. پس از تحصیالت دبیرســتاني به دانش سراي مقدماتي رفت. 

آموزگار شد و در روستاهاي منطقه جرقویه خدمت کرد.
میرحسني در سال 1344 در رشــتة زبان انگلیسي دانشگاه 
اصفهــان پذیرفته شــد، وي ضمن تدریس موظــف در مدارس 
اصفهان، مدرک لیسانس زبان خود را با رتبه عالي گرفت و به عنوان 
دبیر زبان به تدریس در دبیرستان ها پرداخت )1348(. اشتیاق به  
ادامة تحصیل او را واداشت راهي آمریکا شود. در آمریکا در دانشگاه 
کلرادو وارد دورة کارشناســي ارشــد شــد ولي پس از یک سال، 
مشکالت مالي سبب شد به ایران برگردد. او در گروه زبان انگلیسي 
دانشگاه اصفهان مشــغول به کار شد. میرحسني دو سال بعد، به 
آمریکا برگشــت و عالوه بر دریافت مدرک فوق لیسانس، دو دکترا، 
یکي در رشــتة تعلیم و تربیت و دیگري در رشته زبان انگلیسي از 
دانشگاه کلرادو گرفت و بار دیگر به وطن بازگشت )1356(. با آغاز 
به انتشار مجله رشد آموزش زبان در سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي)1366( دکتر میرحســني به سردبیري آن منصوب شد 
و به مدت 20 ســال در این ســمت مجله مفیدي را براي دبیران 
زبان انگلیسي منتشــر کرد. میرحسیني در زمینة آموزش زبان و 
همچنین در موضوع تعلیم و تربیت، مقاالت و کتاب هاي بســیار 
نوشت و ترجمه کرد؛ به طوري که تنها کتاب هاي او به بیش از 90 
عنوان بالغ مي شــود. وي در سال 1383 پس از 44 سال خدمت 
بازنشسته شــد، ولي همچنان به کار ادامه مي داد تا اینکه پس از 

یک دوره نسبتاً کوتاه بیماري، در اردیبهشت ماه 88 درگذشت.
نیز← بیرجندي، عناني

é میرعالیي،احمد)1321،اصفهان(

éنویسندهمجالتپیك
میرعالیي در خانــواده اي اهل دانش و فرهنگ متولد شــد. 
مترجمــي توانا بود و با ترجمه کتاب هایي از نویســندگاني چون 
میالن کوندرا، بورخس، اکتاویوباز، گراهام گرین و ویلیام گولدینگ 

این نویســندگان را به فارسي زبانان معرفي کرد. عالوه بر این وي 
ســردبیري چند مجله از جمله آیندگان ادبي، کتاب امروز، ُجنگ 
اصفهان و فرهنگ و زندگي را به عهده داشــت. میرعالیي مشاغل 
متعددي داشــت، در چند دانشــگاه تدریس مي کرد، در سازمان 
انتشارات فرانکلین مترجم و ویراستار بود و با کساني چون ابراهیم 
نجفي، هوشــنگ گلشــیري، ضیا موحد و ... همراه و همگام بود. 
او به مدت چهار ســال مســئول خانه فرهنگ ایــران در دهلي و 
کراچي بود، با مجالت پیک نیز همکاري داشت و مطالبي را براي 
این مجالت ترجمه مي کرد. احمد میرعالیي در ســال 1374 در 
اصفهان به علتي نامعلوم درگذشت؛ زیرا پیکر او را شبانه در یکي از 
خیابان ها پیدا کردند. وي را در قسمت نام آوران باغ رضوان اصفهان 

دفن کردند.

éمیرعمادي،سّیدعلي)1321،اصفهان(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي
ســّید علي میرعمادي متولد اصفهان اســت. وي کارشناسي 
آموزش زبان انگلیسي را از دانشگاه کاردیف انگلستان، کارشناسي 
ارشــد آموزش زبان انگلیســي را از دانشــگاه تهــران و دکتراي 
زبان شناســي را از دانشگاه میشــیگان دریافت کرده است. دکتر 
میرعمادي ســال ها مدرس و استاد زبان انگلیسي در اصفهان بود 
و ســپس به تهران انتقال یافت و تا زمان بازنشستگي به تدریس 
در دانشگاه عالمه طباطبایي پرداخت. او از استادان برجسته زبان 
اســت و عالوه  بر تألیف و ترجمه چندین کتاب و مقاله در حوزه 
تخصصي اش، تا ســال 1386 سردبیر نشــریه زبان شناسي بود. او 
همچنین از اعضاي فعال انجمن زبان شناســي ایران است، ایشان 
در سال هاي دهه 80 عضو هیئت تحریریه رشد آموزش زبان بود.

é میرکیاني،محمد)1337،تهران(

éداستاننویسمجالترشد
میرکیانــي تحصیالت خود را تا دیپلــم ادامه داد و مدتي در 
چاپخانه اي به حروف چیني مشغول شد. از نوجواني به نویسندگي 
عالقه داشت. از این رو نمایش نامه هایي مي نوشت که در مدرسه ها 
بــه اجرا در مي آمد. وي از ســال 60 به رادیو رفت و ســردبیر و 
نویسندة قصة ظهر جمعه شد که با صداي محمدرضا سرشار )رضا 

رهگذر( اجرا مي گردید.
در همان ســال 60 و دهة بعــد از آن، میرکیاني قصه هایي را 
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نیز براي مجالت رشــد دانش آموز و رشد نوجوان مي نوشت که در 
شماره هاي پیاپي چاپ مي شد. وي از معدود نویسندگاني است که 
بیشــترین مجموعه قصه  را براي کودکان و نوجوانان نوشته اند. از 
کارهاي برجستة او مجموعة پنج جلدي »قصة ما همین بود« است 
که در پاکستان به زبان اردو ترجمه و منتشر شده است )1373(. 
مجموعة ســه جلدي او به نام »روزي بود روزي نبود« نیز در سال 
2000 در فهرست کتابخانة بین المللي مونیخ قرار گرفت. همچنین 
کتابي از او به نام »قصة ما مثل شد« در بخش نوجوان، کتاب سال 
جمهوري اســالمي ایران )1386( برگزیده شناخته شده است. در 
سال 78 میرکیاني به عنوان یکي از 20 چهرة برجستة نویسندگان 
ادبیات کودک در ایران معرفي شــد و از او تقدیر شــد. او صاحب 

بیش از 50 اثر است. 

éمیرهادي،توران)1395-1306تهران(

éنویسندهمجالتپیك
توران میرهادي در خانواده اي از ســادات تفرشــي، در تهران 
متولد شد. پدر او سّید فضل اهلل دانش  آموختة آلمان و از مهندسان 
برجسته راه آهن عصر رضاشاه و مادرش گرتادیتریش آلماني بود. 
توران دوره ابتدایي را در دبستان آذر گذراند. سپس به دبیرستان 
نوربخش رفت و در ادامه در دانشگاه تهران در رشته زیست شناسي 
به تحصیل مشغول شد. آشنایي او با جبار باغچه بان و دکتر محمد 
باقر هوشیار سبب شد از رشته زیست شناسي انصراف دهد و براي 
تحصیــل در علوم تربیتي به پاریس برود )1325( و با دانش غني 
به وطن بازگردد. وي در سال 1331 با سرگرد جعفر وکیلي ازدواج 
کرد که با کودتاي سال 1332 به اعدام محکوم شد و میرهادي را 

با پسري به نام پیروز تنها گذارد. 
تــوران میرهــادي از 1334 به طور جــدي وارد فعالیت هاي 
آموزشي شد. او به کمک پدر و مادرش کودکستان فرهاد را تأسیس 
کرد و چند سال بعد نیز دبستان و مدرسه راهنمایي فرهاد را به آن 
اضافه نمود. او با جمعي از همکارانش طي سال هاي متمادي درباره 
حقوق کودک در ایران فعالیت هاي زیادي کرد و در این راه اثرگذار 
بود. میرهادي با سازمان کتاب هاي درسي نیز همکاري داشت و از 
مدرسه خود به عنوان یک »مدرسه تجربي« براي اجراي برنامه هاي 
جدید آموزشي استفاده مي کرد. او با ایرج جهانشاهي در راه اندازي 
نشریات پیک مشارکت داشت. از دیگر فعالیت هاي توران میرهادي 
ابداع، تأسیس و مدیریت بر تألیف فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان 

)با همکاري همســر دومش محسن خمارلو( است که تاکنون 17 
مجلد آن منتشــر شده است. مشــارکت در تألیف چندین کتاب 
درســي و کتاب هاي ویژه مربیان مهد کودک از دیگر یادگارهاي 
توران میرهادي است. پس از فوت او را در امامزاده عبداهلل شهرري 

به خاک سپردند.
نیز ← جهانشاهي

é نادري،ناصر)1346،تهران(

éمعاونمجالترشد
ناصر نادري دوره هاي کارشناســي و کارشناسي ارشد خود را 
در رشته معارف اسالمي و فلسفه و کالم اسالمي در دانشگاه آزاد 

تهران )واحد مرکزي( گذرانده است.
او در نوجواني با امیرحســین فردي و جرگة ادبي نویسندگان 
مســجد جواد االئمه )ع( آشــنا شــد و از رهگذر این آشنایي به 
خواندن و نوشــتن در زمینه ادبیات داستاني روي آورد. نخستین 
داستان هایش در تابستان 1359 در کتاب »بچه هاي مسجد« که 
از سوي حوزه هنري منتشر مي شد چاپ شد. نادري در طول این 
سال ها، آثار متعددي در حوزة ادبیات داستاني، پژوهش هاي دیني 
و... منتشر کرده اســت. آثار او  در حوزة دین و تاریخ و براي گروه 

سني کودک و نوجوان به بیش از هشتاد کتاب مي رسد. 
ناصر نادري حدود ده ســال مدیر »کتاب رشد« بود و حدود 
چهار سال نیز معاون مجالت رشد و یک دورة سه ساله سردبیري 
مجله رشــد جوان و چند سالي  سردبیري سالنامة رشد و سالنامه 

هزار نقش را برعهده داشت. 
از او در اغلب مجالت عمومي، مقاالت و نوشــتارهایي انتشار 
یافته اســت. آخرین ســمت وي در دفتر، نظارت بر مجالت رشد 

تخصصي بود.
نیز← شجاعي، قرباني، یحیي پور

éناصري،محمد)1345،تهران(

éمدیرمسئولمجالترشد
محمد ناصري در دوران دانش آموزي از فعاالن کتابخانه مسجد 
جواداالئمــه و پرتکاپو بود. از جمله با زنده یاد امیرحســین فردي 
دوستي و مؤانست داشت و در کالس هاي قصه نویسي وي شرکت 
مي کرد. در این دوره، در ضمن تحصیل، نویسندگي نیز مي کرد و 
براي نشریات رشد و کیهان بچه ها مطلب مي نوشت. سال 66 پس 
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از پایان دوره تربیت معلم و آغاز معلمي، در رشــته ادبیات فارسي 
دانشــگاه تهران ادامه تحصیل داد و بعد از آن کارشناسي ارشــد 
خود را در مدیریت امور فرهنگي دریافت کرد. در ســال هایي که 
کشور در بحبوحه انقالب و جنگ تحمیلي و سپس سازندگي بود، 
ناصري نیز به فعالیت هاي سیاســي، اجتماعي مي پرداخت. او در 
سال 1370 به ســفر حج رفت و در بازگشت سفرنامه اي نگاشت 
که کتاب شایستة سال شــد. محمد ناصري در بدو استخدام، در 
آموزش  وپرورش در منطقه 17 شهر تهران خدمت مي کرد در سال 
73 با جمعي از دوســتانش »مدرســه آیینه« را تأسیس کردند و 
خود مدیریت آن را عهده دار شد. در سال 1375 به دفتر انتشارات 
کمک آموزشــي انتقال یافت و سردبیري رشــد جوان را بر عهده 
گرفت و به فاصله کوتاهي معاونت را نیز پذیرفت و در امور مختلف 
نظیر تأســیس مجالت جدید و انتشــار مجموعه هاي چلچراغ و 

فرزانگان و ... همکاري کرد.
او در ســال 1380 به کانون زبان رفت و  بخش آموزش زبان 
فارســي به غیر فارسي زبان ها را راه اندازي کرد و همزمان معاونت 
توســعه نیروي انساني کانون را پذیرفت و چند سال بعد )1387( 
به درخواست دکتر محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي، مدیریت دفتر انتشارات و تکنولوژي  آموزشي را پذیرفت.
از محمد ناصري کتاب هاي مختلفي در حوزه ادبیات داستاني 
به چاپ رســیده اســت که برخي از آن ها به عنوان کتاب فصل و 

کتاب رشد، انتخاب و معرفي شده اند.
نیز← چیني فروشان، رباني، گلدان ساز، حاجیان زاده

éناصري،مهدي)1376،تهران(

éنویسندهرشدجوان
مهدي ناصري در ســال 1395 در رشــته فیزیک دانشــگاه 
صنعتي خواجه نصیر الدین طوســي پذیرفته شــد. او فعالیت در 
زمینــه نجوم آماتوري را از دورة مدرســه آغاز کرد و با عکاســي 
نجومي و نویسندگي علمي ادامه داد. اولین کتاب او با نام »آسمان 
شگفت انگیز« در سال 95 چاپ شــد. ناصري همکاري خود را با 
مجلة رشــد جوان، در زمینة نگارش مطالب علمي و سینمایي، از 

سال 1394 آغاز کرد.

éنامور،علي)1389ـ1355،تهران(

éتصویرگرمجالترشد
علي نامور در مشکین شــهر به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم در 
زادگاه خود در رشتة هنر، در مرکز تربیت معلم شهید باهنر تهران، 
پذیرفته شد. از همان سال هاي دانشجویي به فعالیت در مطبوعات 
و نشــریات روي آورد و در ضمــن به تصویرگــري براي مجالت 
رشــد پرداخت. او در این دفتر،  از راهنمایي سیاوش ذوالفقاریان، 
کاظم طالیي و محمد حســین صلواتیان و به ویژه از رهنمودهاي 
اســتاد غالمعلي مکتبي بهره برد و در مدت نسبتاً  کمي تصاویر و 

نقاشي هاي بسیاري براي مجالت رشد دانش آموزي خلق کرد.
نامور در مجموع تصویرگري بیش از 150 عنوان کتاب کودک 

را انجام داد و با دیگر نشریات نیز همکاري هاي پراکنده داشت.
نامور که معلم مدرسه اي در منطقة 8 تهران بود به علت ایست 

قلبي درگذشت. )مرداد 1389(

éناميساعي،حسین)1348،شهرري(

éمدیرداخليرشدراهنمایيتحصیلي
نامــي دانش آموختــة رشــتة صنایــع شــیمیایي و داراي 
کارشناسي ارشــد ریاضي )گرایش در عملیات( اســت. او از سال 
1375 به همکاري با مجالت رشد پرداخت و به عنوان عضو هیئت 
تحریریه و نویسنده با مجالت رشد نوجوان، جوان، برهان راهنمایي 
)دوره اول متوســط( و نیز مجله رشــد راهنمایي تحصیلي )براي 
معلمــان( به همکاري پرداخت. او چنــد دوره مدیر داخلي مجله 
رشد راهنمایي تحصیلي بود و ســپس مدیرداخلي مجله ریاضي 

برهان راهنمایي شد.
حسین نامي بیش از 30 مقاله در مجالت رشد و دیگر مجالت 
به چاپ رســانده و بیش از 20 عنوان کتاب آموزشي، به سفارش 
انتشــارات مدرســه، محراب قلم، قلم چي و... تألیف کرده است. 
نامبرده از سال 1393 مدیریت پژوهش سراي دانش آموزي محمد 
زکریاي رازي شهرري را نیز، به مدت چهار سال، برعهده گرفت. 

éنبئي،بابك)1367،تهران(

éعضوهیئتتحریریهرشدجوان
بابک نبئي  مهندس صنایع است. وي نگارش انواع یادداشت و 
مقاله در مطبوعات و خبرگزاري ها، عکاسي کتاب بزرگداشت استاد 
حسین جعفریان و یک مجموعه شعر را در کارنامه خود دارد. نیز 
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برگزیده جایزه هاي ادبي قدر )1389( و قول و غزل )1392( است. 
نبئي مشاور  فرهنگستان هنر، عضو هیئت مدیره مجموعه هنري 
صبا، سرپرســت خدمات ادبي فرهنگســتان هنر، مسئول گالري 
مجموعه فرهنگي ـ هنري آسمان و... و عضو تحریریه رشد جوان 

نیز هست. 

éنجفي،ابوالحسن)1394ـ1308،نجف(

é نویسندهپیكجوان
ابوالحسن نجفي از خانوادة مسجد شاهي هاي اصفهان بود و در 
نجف متولد شد زیرا پدرش براي تحصیل به حوزه نجف رفته بود. 
نجفي با دریافت دیپلم ادبي در اصفهان )1326( به دانشگاه رفت و 
لیسانس زبان فرانسه گرفت. سپس دبیر مدارس اصفهان شد و در 
ضمن با همکاري عبدالحسین آل رسول و چند تن دیگر انتشارات 

نیل را تأسیس کرد. 
وي در ســال 1338 به فرانســه رفت و در رشتة زبان شناسي 
ً  در  تحصیــل کرد و دورة پرباري را از ســرگذراند که آثار آن بعدا
کارهاي او در ایران نمودار شــد. در سال 1344 به ایران بازگشت 
و در دانشــکده ادبیات دانشگاه اصفهان به تدریس مشغول گردید 
که تا سال 1349 ادامه یافت. با انتقال به تهران، نجفي در مؤسسه 
فرانکلین و نیز گروه زبان شناســي دانشگاه تهران به کار ادامه داد. 
پس از انقالب به مرکز نشــر دانشــگاهي، به ریاست دکتر نصراهلل 
پورجــوادي، راه یافت و همزمان در دانشــگاه عالمه طباطبایي به 
تدریس پرداخت ضمناً از طرف دکتر حســن حبیبي، به عضویت 
پیوســته فرهنگستان زبان و ادب فارســي منصوب شد و تا پایان 
عمر در این عضویت باقي بود. نجفي مؤلف و مترجمي چیره دست 
بــود و در ایــن زمینه ده ها اثــر از خود به جا گذاشــت. یکي از 
مشــهورترین تألیفات او کتاب »غلط ننویسیم« و از ترجمه هایش 
کتاب چهارجلدي »خانواده تیبو«  است. او در تهران درگذشت و 
در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ابوالحسن نجفي در دهه 40 با 
مجالت پیک همکاري داشت و آثاري از او در مجله پیک جوان به 

چاپ رسیده است.

é ندیري،اصغر)1346،تهران(

é سردبیررشدآموزشابتدایي

اصغر ندیري پس از دریافت دیپلم، به مرکز تربیت معلم شهید 
مفتح شــهرري رفت و با تحصیل در رشتة زبان و ادبیات فارسي، 
مدرک خود را در این رشته دریافت کرد و معلم شد )1370(. وي 

در سال 1376،  با انتقال به دفتر انتشارات کمک آموزشي، به سمت 
مدیر داخلي مجلة رشد جوان، به سردبیري محمد ناصري و سپس 
مناف یحیي پور، منصوب شــد. پس از آن به مجلة رشــد آموزش 
ابتدایي ـ به ســردبیري مرتضي مجدفر ـ رفت و مدیر داخلي آن 
شد. سرانجام خود به سردبیري این مجله منصوب گردید )1392( 

که تا سال 1395 ادامه یافت.
اصغر ندیري در زمینة داستان نویسي،  ویرایش و مقاله نویسي 
نیز فعال اســت و تاکنون کتاب هاي داستاني ـ تاریخي »شاهرخ 
تیموري«، »پســران ماهیگیر )آل بویه(« بــراي نوجوانان و نیز دو 
کتاب داستان »در همین نزدیکي« و »اکنون زندگي« از وي انتشار 

یافته است.
نیز← همتي، مجدفر

éنساجيزواره،امیر)1343،تهران(

éتصویرگرمجالترشد
ســرزمین  آبا و اجدادي این هنرمند زوارة اردســتان اســت 
ولي خودش در تهران متولد شــده اســت. وي اســتعدادي ذاتي 
در نقاشــي داشــت و در دوراني که به مدرسه مي رفت گاهگاهي 
تصویر همشاگردي ها و معلمان خود را روي کاغذ مي آورد. با این 
عالقه و ســابقه پس از دریافت دیپلم به »مرکز آموزش هنر« در 
فرهنگســراي نیاوران تهران رفت و مدرک کارشناسي خود را در 
رشــته طراحي و نقاشــي از آن مرکز دریافت کرد و سپس به کار 
حرفه اي در این رشته پرداخت. او به ویژه بر کشیدن پرتره )چهره( 
متمرکز شــد. نساجي در آفرینش آثار خود از سبک هاي متفاوتي 
پیروي مي کند؛ رئالیســم، سوررئالیســم و اکسپرسیونیسم. او از 
محضر استاد غالمعلي مکتبي، به ویژه در کشیدن چهره، استفادة 

بسیار برده است.
امیر نســاجي از اوایل دهه 70 به همکاري با مجالت رشــد 
پرداخت و تصاویر و آثار بسیاري براي این مجالت پدید آورد. کار 
بزرگ او تصویرگري روي جلد شــخصیت هاي تاریخي و معاصر، 
براي مجموعه کتاب هایي است که با عنوان هاي چلچراغ، چهره هاي 
درخشان و فرزانگان در این دفتر براي گروه سني نوجوان و جوان 
تولید مي شد. نساجي به جز این ده ها کتاب را نیز براي کودکان و 

نوجوانان تصویرگري کرده است.
 نیز← مکتبي، ذوالفقاریان، طالیي
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éنفر،ابوالفضل)1335،شهرري(

éناظرمجالتتخصصيرشد
دورة دبســتان را در زادگاهش، روســتایي از بخش فشافویه 
گذراند. ســپس به شهرري رفت و همزمان با کارهاي فني در امور 
کشــاورزي، به تحصیل در آموزشــگاه هاي آزاد و شبانه ادامه داد. 
پس از دریافت دیپلم ریاضي، در رشته برق دانشگاه تبریز پذیرفته 
شد، اما با توجه به اشتیاق و عالقه اي که به مسائل فکري و فلسفي 
داشــت تغییر رشــته داد و پس از انقالب فرهنگي دانشگاه ها به 
دانشکده الهیات و معارف  اسالمي تهران رفت و تا دریافت مدرک 
کارشناســي ارشــد در این دانشــکده ادامه تحصیل داد. در سال 
1359 در آموزش وپرورش استخدام شد و در شهرهاي ري و تهران 

و تبریز در سمت هاي مختلف، خدمت کرد. 
نفر از ســال 1381 به دفتر انتشــارات کمک  آموزشي انتقال 
یافت و در سمت هاي مدیر داخلي رشد مشاور مدرسه، عضو هیئت 
تحریریة رشد علوم اجتماعي و سپس مسئول نظارت بر محتواي 

مجالت رشد تخصصي به کار پرداخت.
نیز← رباني، نادري

éنفر،نرگس)1342،شهرري(

éسردبیررشدمشاورمدرسه
نرگس نفر داراي دکتري مشاوره از دانشگاه خوارزمي است و 
ســال هاي خدمت خود را در بخش هاي مختلف آموزش وپرورش 

گذرانده است. 
وي مؤســس و مدیــر یــک کلینیــک مشــاوره و خدمات 
روان شــناختي خصوصي است و با ســازمان بهزیستي کشور نیز 
همکاري دارد. خانم نفر از 1387 تا 1392 ســردبیر رشد مشاوره 

مدرسه بوده است.
نیز← حکمتي، احمدي )علي اصغر(

éنقیبالسادات،سّیدرضا)1340،خرمشهر(

éعضوتحریریهرشدآموزشعلوماجتماعي
سید رضا نقیب السادات داراي دو لیسانس )ارتباطات اجتماعي 
و زبان انگلیســي(، دو فوق لیســانس )جامعه شناسي، ارتباطات 
اجتماعي( و سه دکترا )جامعه شناســي، ارتباطات، زبان شناسي( 
مي باشد. وي عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي است و 
تاکنون حدود 60 مقاله در نشریات داخلي و خارجي و 20 کتاب 

منتشــر کرده که اغلب در زمینه علوم اجتماعي و ارتباطات است. 
وي عضو تحریریه رشد آموزش علوم اجتماعي است.

éنوابي،داود)1313،کرمان(

éنویسندهمجالتپیك
متولد کرمان و دانش آموخته مدرسه هاي دارالفنون و البرز در 

تهران است. 
نوابي در ســال 1343 از دانشسراي عالي تهران لیسانس زبان 
فرانســه گرفت و دبیر مدارس شــد و با دفتر انتشارات آموزشيـ  
مجــالت پیکـ  نیز همکاري کرد و به کار ترجمه و نویســندگي 

پرداخت. او تا سال 1356 با مجالت پیک همکاري داشت.
مجموعــه  مقاالتــي که نوابــي در مجالت پیــک و ماهنامه 
آموزش وپرورش ـ رشد معلم بعدي ـ نوشته است بالغ بر 30 مورد 
و در زمینه هاي متنوع است. عالوه بر این بیش از 24 کتاب، عموماً  
ترجمه، از وي منتشــر شده که از آن جمله اســت: آبي )آناتول 
فرانس(، دیو در تن )رمون رادریگه( نامه به کودکي که هرگز زاده 

نشد )اوریانا فاالچي( و کجاوة اشک ها )ژرژه  والتر(. 

éنوابينژاد،شكوه)1325(

éعضوهیئتتحریریهرشدمشاورمدرسه
خانم دکتر شــکوه نوابي نژاد دانش آموخته رشــته هاي زبان 
انگلیســي و حقوق از دانشگاه تهران و دکتراي مشاوره از دانشگاه 
بیروت است. او از سال 1392 نیز به عضویت هیئت تحریریه مجله 

رشد مشاور مدرسه درآمد.

éنورائیآشتیانی،مانلی)1353،تهران(

éدبیرسایتمجالترشد
مانلی نورائی دانش آموختة رشــتة مدیریت منابع انسانی در 
مقطع کارشناســی ارشد است. او در ســال 1380 همکاری خود 
را با بخش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در کانون زبان 
ایران آغاز کرد و در ســال 1387 به دفتر انتشارات کمک آموزشی 

پیوست.
خانم نورائی ابتدا سرپرستی مرکز بررسی آثار دانش آموزان را 
بر عهده داشت و در حال حاضر در سمت دبیر سایت مجالت رشد 

و مدیر داخلی سالنامة رشد با این دفتر همکاری دارد. 
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é نوربختیار،رضا)1320،اصفهان(

é  عكاسمجالتپیك

نوربختیار متولد اصفهان و دانش آموخته رشــته عکاســي از 
انگلستان اســت. وي عکاسي حرفه اي و در زمینه  صنعتي،  هنري 
و تبلیغاتي فعال اســت. عکس هایي از وي در مجالت پیک چاپ 

شده است.

éنوروزيخیاباني،مهدي)1318،تبریز(

é عضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجي

مهدي نوروزي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد زبان را 
به ترتیب،  در دانشــگاه هاي تبریز و تهران گذرانده و دکتراي خود 
را از دانشــگاه دولتي فلوریدا در آمریکا دریافت کرده است. وي ده  
سال ســابقه تدریس و 30 سال تجربه تدریس در دانشگاه دارد و 
دو دوره نیز ریاست دانشــکده ادبیات فارسي و زبان هاي خارجي 
دانشــگاه عالمه طباطبائي را برعهده داشته است. دکتر نوروزي از 
بدو تأسیس مجله رشــد زبان )1365( به مدت ده سال همکار و 

عضو هیئت تحریریه این مجله بود. 
نیز← بیرجندي،  عناني سراب، میرحسني

éنوريَدلویي،محمدرضا)1328،گناباد(

éسردبیررشدآموزشزیستشناسي
محمدرضا نوري دلویي در روستاي دلویي گناباد در خانواده اي 
کشاورز متولد شد. از دانشگاه تهران لیسانس زیست شناسي گرفت 
و با کسب رتبة نخست  در آزمون ورودي کارشناسي ارشد ژنتیک 
پذیرفته شد و این دوره را نیز با درجة عالي به پایان رساند. سپس 
در ســال 1354 به دانشگاه ایالتي میشــیگان آمریکا رفت و پس 
از شــش  ســال مدرک دکتراي خود را در رشتة ژنتیک مولکولي 
پزشــکي دریافت کرد. وي در ســال 1360 پس از فارغ التحصیل 
شــدن، بي درنگ به ایران بازگشــت و به عنوان استاد در دانشگاه 

تهران به خدمت مشغول شد.
دکتر نوري دلویي در ســال 1360 با آغاز انتشــار مجلة رشد  
آموزش زیست شناسي به ســردبیري این مجله منصوب شد و تا 
ســال 1362 این مجله را منتشــر مي کرد. وي از چهره هاي طراز 
اول و از پیشــگامان فناوري مهندس ژنتیک در ایران است. کتابي 
به نام بیوتکنولوژي مولکولي ترجمه کــرده که در دورة دوازدهم 
کتاب سال جمهوري اسالمي ایران، از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي کتاب برگزیدة سال در رشتة زیست شناسي شناخته شد و 
از مترجم تقدیر به عمل آمد.

نیز ← الوندي، کرام الدیني

éنیكطلب،بابك)1346،تهران(

éسردبیررشددانشآموز
بابک نیک طلب دانش آموخته کارشناسي رشته زبان و ادبیات 
فارسي است. وي از 16 سالگي سرودن شعر را آغاز کرده و شعرهاي 
او در نشــریات مختلف و یا به صورت کتاب منتشــر شده است. 
نیک طلب از سال 1395 به سردبیري رشد دانش آموز منصوب شد. 
از کتاب هاي اوست: نردباني از ستاره، تا خیابان خوشبخت، عروس 

 آسمون، هم این قشنگ هم اون قشنگ.
او تاکنون چند مجموعه شــعر کودک و نوجوان منتشر کرده 

است. 
نیز←  رضایي کهریز، شفیعي )شهرام(

é نویدادهم،مهدي)1334،تهران(

éرئیسسازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزشي
مهدي نوید ادهم دانش آموخته رشته کامپیوتر است و دکتراي 
برنامه ریزي و مدیریت فرهنگي خود را نیز از دانشگاه آزاد اسالمي 
گرفته است )1394(. وي در سمت هاي مختلفي چون کارشناس 
مدیریت فرهنگي - هنري معاونت پرورشــي و معاونت ســازمان 
نوسازي مدارس خدمت کرده و در سال 77 نیز به معاونت سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي، به ریاســت جعفر عالقمندان، 
منصوب شد. پس از درگذشت عالقمندان )1384( نوید جانشین 
او شد. مهدي نوید در سال 1387 به سمت دبیرکل شوراي عالي 

آموزش وپرورش منصوب گردید.

éواعظموسوي،سّیدمحمدکاظم)1338،مشهد(

éعضوتحریریةرشدآموزشتربیتبدني
ســّید محمدکاظم واعظ موســوي، دانش آموخته کارشناسي 
ارشــد تربیت بدني از دانشــگاه تهران و دکتراي روان شناســي، 
بــا گرایش فیزیولوژي رواني حرکات اختیاري انســان، دانشــگاه 
ولونگونگ اســترالیا )1374( است. او اســتاد تمام دانشگاه  جامع 
امام حسین )ع( است. دکتر واعظ موسوي در شوراها و کمیته هاي 
متعدد تخصصي در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عضویت دارد و 
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تاکنون بیش از 100 مقاله در نشریات داخلي و خارجي و بیش از 
20 عنوان کتاب در زمینه تربیت بدني روان شناسي ورزشي تألیف 
و ترجمه کرده است. وي طي سال هاي 88 - 1379 عضو تحریریه 

رشد آموزش تربیت بدني بوده است.

éوافی،جعفر)1347،تهران(

éگرافیستمجالترشد
جعفــر وافی دارای دیپلم رشــته تجربی و سرشــار از تجربة 
حرفه ای در تولید فني مجالت رشــد اســت. او از اردیبهشت ماه 
69 تا شهریور ماه 70 در اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران در 
گروه های آموزشی فعالیت می کرد و در تولید اولین مجالت پیک 
نوروزی که »پیک تالش« نامیده می شد همکاری داشت. در سال 
1370 وارد دفتر انتشــارات کمک آموزشی و دستیار معاونت فني 
مجالت شــد. او صفحه آرایی مجله رشــد آموزش معارف اسالمی 
را تا 22 شــماره به عهده گرفت و هم زمان با مجلة رشــد آموزش 
زیست شناسی نیز همکاری داشت. وافی در تولید برخی کتاب های 
انتشارات مدرســه همکاری داشته است. همچنین با صفحه آرایی 
مجله و کتاب و پوستر، بنر، بروشور، تراکت، جشنواره های مختلف 
دفتر و نشست های ساالنه را هم تجربه کرد. وافی حدود 5 سال نیز 
با مجله شیمی، به عنوان طراح گرافیک همکاری کرده و چندی هم 

مدیر داخلی رشد آموزش فنی و حرفه ای بوده است.

éوثوقي،حسین)1321،اصفهان(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانهايخارجه
حســین وثوقي در خردادماه 1339 از دانشســراي مقدماتي 
اصفهان فارغ التحصیل شــد و از دوم مهرماه 1339 به اســتخدام 
رسمي وزارت آموزش وپرورش درآمد. در سال 1344 موفق به اخذ 
درجة کارشناســي در رشــتة زبان و ادبیات انگلیسي از »دانشگاه 
اصفهان« شد و در همان سال خود را به عنوان دبیر آموزش وپرورش 
به بخش 10 آموزش وپرورش تهران منتقل کرد. سپس کارشناسي 
ارشد را از »دانشــگاه تهران« دریافت کرد و دکتراي زبان شناسي 
عمومي را از دانشگاه تهران اخذ نمود. دکتر وثوقي از سال 1374 
به عضویت هیئت تحریریه مجله رشــد آموزش زبان درآمد که تا 
امروز ادامه دارد. از او مقاالتي در این مجله به چاپ رسیده است.

نیز← حقاني، میرعمادي

éوحید،هرمز)1378ـ1307،تهران(

é مسئولفنيمجالتپیك
هرمز وحید را یکي از پیشگامان هنر کتاب آرایي و مدیریت در 
تولید و نشر کتاب در ایران در دهه هاي 40 به بعد مي دانند. پدر او 
محمد وحید تنکابني، از شخصیت هاي فرهنگي زمان خود بود که 
مدتي کوتاه ریاست دبیرستان البرز را برعهده داشت. هرمز وحید 
دانشجوي رشتة نقاشي در دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران 
بود اما این دوره را به پایان نرساند و وارد صنعت چاپ شد. مدتي 
در اداره فرهنگ و هنر مشغول شد و سپس به انتشارات فرانکلین 
پیوست. تیزهوشــي و تسلطش بر چاپ ســبب شد که همایون 
صنعتي زاده، مدیر فرانکلین، مسئولیت قسمت گرافیک انتشارات 
را به او بسپارد )1332(. وحید در آن مؤسسه با کساني چون پرویز 
کالنتــري، محمدزمان زماني، نورالدیــن زرین کلک، پروین دخت 
صدر، گیلیارد عرفان، ژانــت میخاییلي، غالمعلي مکتبي، محمد 

سلحشور و سیف اهلل یزداني همکار شد.
وحید در اواخر دهه 1330 از ســوي انتشارات فرانکلین براي 
آشنایي بیشتر با صنعت چاپ و تولید کتاب درسي به امریکا اعزام 
شــد. وي پس از بازگشت و گسترش قســمت گرافیک انتشارات 
هنرمندان دیگري را نیز به فرانکلین جذب کرد، به طوري که حدود 
بیســت  هنرمند زیر نظر او مشغول به کار شــدند. آتلیه گرافیک 
انتشــارات فرانکلین آن زمان، یکــي از دو آتلیه فعال و بزرگ در 

زمینه تولیدات گرافیک فرهنگي بود.
هرمز وحید عالوه بر فرانکلین در راه اندازي یا نوســازي چند 
مؤسســه انتشاراتي دیگر نظیر چاپخانه افست، سازمان کتاب هاي 
درســي ایران، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، انتشارات 
آموزش وپرورش، انتشارات مجلس، انتشارات وزارت خارجه، کمیته 

ملي یونسکو و ... همکاري فعال داشت.
مدیریت تولید و مدیریــت هنري براي بیش از 1500 عنوان 
کتاب در کارنامه حرفه اي وحید، ثبت شده است. از آن جمله است، 
قرآن کریم )ترجمه مســعود انصاري(، نهج البالغه )ترجمه ســید 
جعفر شــهیدي(، تاریخ هنر )ترجمه پرویز مرزبان(، تاریخ تمدن 
ویــل دورانت )مترجمان(، مجموعه پنجاه عنواني ایران شناســي، 
صحیفه نور امام خمیني )ره(، فن وهنر عکاســي، تاریخ عکاسي و 
عکاسان پیشگام، فرهنگنامه 16 جلدي کودکان و... با آغاز انتشار 
مجالت پیک به مدیریت ایرج جهانشــاهي در سال 1345، هرمز 
وحید مسئولیت فني تولید این مجالت را به عهده گرفت و توانست 
آن ها را با کیفیت بســیار خوب در اختیار معلمان و دانش آموزان 
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قرار دهد.
نیز← جهانشاهي

éوحیدیانکامیار،تقي)1396-1313،مشهد(

éعضوهیئتتحریریهرشدآموزشزبانوادبفارسي
تقي وحیدیان کامیار دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسي 
از دانشــگاه فردوسي و داراي دکتراي زبان  شناسي عمومي بود. او 
سال هاي متمادي، نخست در دانشگاه شهید چمران اهواز و سپس 
در دانشگاه فردوسي مشــهد به تدریس و تحقیق اشتغال داشت. 
وحیدیان کامیار در اهواز ســردبیري دو مجله، یکي»پژوهشنامه 
دانشکده ادبیات و علوم  انساني و دیگر »مجله دیني و ادبي دانشگاه 
شــهید چمران« را برعهده داشت. در دانشــگاه مشهد نیز مدتي 

سردبیر مجله دانشکده ادبیات بود.
همکاري وحیدیان کامیار با مجله رشــد ادب فارسي از دهه 
70 شروع شد. آن مرحوم ضمناً  با دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 
ادبي در نوشتن کتاب هاي »زبان فارسي« براي رشته علوم انساني 
همکاري داشت. از وي بیش از 70 مقاله در نشریات مختلف چاپ 

شده است.

éوزیرنیا،سیما)همدان(

éنویسندهمجالترشد
ســیما وزیرنیا دورة ابتدایــي را در همدان بــه پایان برده و 
تحصیالت متوسطه را در رشتة طبیعي در سنندج گذرانده است و 
تحصیالت خود را دو رشتة روان شناسي و زبان و ادبیات فارسي تا 

مقطع کارشناسي ارشد ادامه داده است.
خانم وزیرنیا ســابقة ســي سال کار آموزشــي در زمینه هاي 
مشــاوره و راهنمایي تعلیماتي، تدریــس در مراکز تربیت معلم و 
تدریس در مراکز آموزش عالي دارد و از مؤلفان کتاب هاي درسي 
فارســي بــراي دورة راهنمایي )7-1373( در ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشــي، است. ایشــان چندي عهده دار تدریس 
دوره هاي آموزش زبان و ادبیات فارسي در دانشگاه هاي ارمنستان 
بوده و در همایش هاي علمــي داخلي و خارجي نیز مقاالتي ارائه 

داده است.
نامبــرده 18 مجلد کتاب و بیــش از 40 مقاله در زمینه هاي 

گوناگون تألیف و ترجمه کرده است. 
از کارهاي مهم او طرح پژوهشــي »زبان فارسي معیار« است 

کــه وي طراح و مجري آن بوده و رتبة اول کشــوري را در میان 
پژوهش هاي ملي در سال هاي 1383 و 1384 کسب کرده است.

éوزیري،فردوس)1358ـ1308،بافت(

éسردبیرپیكکودک
فــردوس وزیري در بافت کرمان به دنیــا آمد. دوران کودکي 
را در این شــهر ســپري کرد. در هجده سالگي پس از پایان دورة 
دانشسراي مقدماتي شبانه، آموزگار شد و سال ها در دبستان هاي 
اهواز و تهران ســرگرم آموزش به کودکان بود. او از سال  1342 تا 
1344 در کنار کار آموزگاري، کتابفروش هاي ســخن و ایران در 
تهران را به شــیوه اي نو اداره مي کرد. در ســال 1344 به شوراي 
نویســندگان مجله هاي پیک در مرکز انتشــارات آموزشي وزارت 
آموزش وپرورش )مرکز تهیه خواندني هاي نوسوادان( پیوست و در 
سال 1348 سردبیر پیک کودک شد. او عضو شوراي نویسندگان 
پیــک نوآموز و پیــک دانش آموز نیز بود. وزیــري از همان زمان 
همکاري با پیک به نام خود، با نام مســتعار مینو دســتور، براي 
کودکان و نوجوانان قصه و داستان مي نوشت یا بازنویسي مي کرد 
و شــعر مي سرود به او »بانوي هزار قصه« لقب داده اند »کره اسب 
 سیاه« از نخستین قصه هایش براي کودکان بود که همراه با چند 
قصه دیگر در ســال 1345 با همین عنوان از سوي کتابخانه ابن 
سینا منتشر شد. فردوس وزیري در 50 سالگي در تهران درگذشت.

نیز← جهانشاهي

éوکیل،مسعود)1334،قم(

éعضوهیئتتحریریةرشــدآموزشقــرآنومعارف

اسالمي
مسعود وکیل دارای فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه آزاد 
اســالمی است و تحصیالت حوزوی را نیز تا مرحلة سطح به پایان 
رسانده اســت. آموزش قرآن )کارگروهی(، آموزش مفاهیم قرآن 
)ج9(، آموزش مفاهیم قرآن )ج10(، از جمله آثار اوست و مقاالتی 
از او نیز در رشــد آموزش قرآن چاپ شده است. مسعود وکیل از 
1359 تا 1362 در آموزش وپرورش کارشــناس امور تربیتی و از 
1371 تا 1374 در اداره کل بنیاد شهید استان تهران بود. سپس 
به ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی منتقل و کارشناس 
کتاب های درســی شد. وی در این سال ها با مجالت رشد آموزش 

قرآن و رشد آموزش معارف اسالمی همکاری داشته است.
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éهادی،روحاهلل)1340،سورمقفارس(

éسردبیررشدآموزشزبانوادبفارسی
روح اهلل هادی نخست در دانش سرای مقدماتی شهرستان آباده 
درس خواند و معلم شد. سپس در رشته زبان و ادبیات  فارسی در 
دانشگاه اصفهان ادامة تحصیل داد و سرانجام مدرک دکتري خود 
را از دانشگاه تهران دریافت کرد و مربی گروه زبان و ادبیات  فارسی 
دانشکده زبان و ادبیات فارسي این دانشگاه شد )1371(. پیش از 
این، دکتر هادي در سال 1367 به دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درســی راه یافته و کارشناس گروه زبان و ادبیات  فارسی بود. این 
امر سبب شد با مجله رشد آموزش ادب  فارسی نیز آشنا شود و در 
انتشــار آن سهیم گردد. او خود در سال 1368 به سردبیري رشد 
آموزش ادب منصوب شــد. هادی از شماره 69 تا 74 مجله رشد 
ادب فارســی سردبیر بود و کوشــید با نوآوری و همه جانبه نگری 
مطالبی ســودمند برای دبیران زبان و ادبیات  فارسی فراهم کند. 
هادی اکنون دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 

است.
از کتاب های وی در حوزه کتاب های درسی در آموزش وپرورش 
کتاب »آرایه های ادبی« اســت که از سال 1373 تاکنون در رشته 

ادبیات و علوم انسانی تدریس می شود.
نیز← صابری، سنگری

éهراتی،محمدمهدی)1321،قوچان(

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

وی از ســال 78 به 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 1381 دکتر هراتی به عنوان 
سردبیر این مجله منصوب شد و نخستین شماره های این مجموعه 
را )شماره های4ـ1( انتشــار داد. در فعالیت های او حداقل 24 اثر 

)مستقل یا مشترک( درج شده است.
نیز ←  محقق، شریف زاده، تیموري

é همتی،محبتاهلل)1341،اردبیل(

é معاونمجالترشد
محبت اهلل همتی در روســتای میرزارحیم لو از بخش ویلکیچ، 
یکی از بخش های تابع شهرســتان نمین در استان اردبیل به دنیا 
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 مدرسه های بهنام، ابن یمین، 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 به پایان رســانید. همتی از سال های قبل از دبستان 
به واســطه دوســتی با یک خانواده فرهنگی با کتاب آشنا شد و 
این آشنایی او را به فضای تعلیم و تربیت و مطالعه و کتاب کشاند. 
وی پس از اتمام سربازی در ســال 1363 وارد مرکز تربیت معلم 
شهید دستغیب شد و در رشته آموزش ابتدایی فوق دیپلم 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 
جشنواره هاي کتاب های آموزشی رشد و جشنواره هاي تصویرگری 
کتاب های درســی و داوری آن ها از جمله فعالیت های وی است. 
همتی نخستین سردبیر مجله رشد آموزش ابتدایی )1374( و در 
حقیقت مؤسس این مجله است. او همچنین مشارکت محوری در 
راه اندازی نشریات رشد روشــن )برای نابینایان( را نیز در کارنامه 

خود دارد.
نیز ← مجدفر، ندیري، متولي

éیاحقی،محمدجعفر)1326،فردوس(

éنویسندهرشدآموزشزبانوادبفارسي
محمدجعفر یاحقی در ســال 1326 در فردوس از شهرهای 
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جنوبی خراسان زاده شد. در ســال 1345 به 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 1346 در 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 بهره ها برد. 
یاحقی مطالعات قرآنی نیز داشــت و نخستین مقاله اش با عنوان 
»فرهنگســتان قرآنی« در ســال 1349 در آستان قدس به چاپ 
رسید. یاحقی همزمان با تدریس در دانشگاه مشهد تحصیل خود 
را در دورة دکتری زبان و ادبیات  فارســی در تهران ادامه داد و در 
ســال 1359 از رســاله دکتری خود با عنوان »فرهنگ اساطیر و 
اشــارات در ادبیات  فارسی« دفاع کرد. وی اکنون استاد دانشکده 
زبان و ادبیات  فارسی دانشگاه فردوسي است. یاحقی از سال 1363 
دو طــرح عظیم »فرهنگ نامه قرآنی« و »تصحیح تفســیر روض 
الجنان« )با محمدمهدی ناصح(  معروف به  تفسیر شیخ  ابوالفتوح 
رازي را در 20 جلد در بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس 
آغاز کرد که تا ســال 1376 آن را به پایان رساند. دکتر یاحقی با 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز همکاری هایی داشته و 
از جمله تاریخ ادبیات ایران )کتاب درسی دبیرستان ها 4 جلد( را 
برای ســال های 72ـ 1369 تألیف کرده است. دکتر یاحقی عالوه 
بر تألیف چندین کتاب درســی آثار ماندگاری در زمینه ادبیات و 
معارف اسالمی انتشــار داده است. از وي مقاله هایي در رشد ادب 

فارسي چاپ شده است. 

é یغما،عادل)1315،ارومیه(

éسردبیررشدتكنولوژیآموزشی
عادل یغما دانش آموختة دانشسرای مقدماتی است و به مدت 
5 ســال در روستاهای ارومیه آموزگاری کرده است. یغما در سال 
1340 در رشته حقوق دانشــگاه تهران پذیرفته شد و با دریافت 
مدرک کارشناسی این رشته به دبیری دبیرستان های تهران مشغول 
گردید. در ســال 1353 به 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 برنامه ریزی 
آموزشی نام دارد، در سمت کارشناس سمعی و بصری به خدمت 
خود ادامه داد. وی در ســال 1357 نیز به مدت دو سال به آمریکا 

اعزام شد و در بازگشت در دفتر انتشارات کمک آموزشی به خدمت 
پرداخت. یغما در ســال 1364 مجله رشد تکنولوژی آموزشی را 
بنیاد گذاشــت که تا امروز )1397( به سردبیري خودش منتشر 
شــده است. وی به جز تألیف تعداد 15 جلد کتاب کمک آموزشی، 
بیش از 130 مقاله نیز نوشته که بیشترین آن ها در مجالت رشد 
چاپ شده است. از کتاب های اوست: روش ها و فنون تدریس )برای 
تربیت معلم(، فن تلخیص کتاب، تجربه های ساده علمی، دم شیر 

کجاست؟ قانون سکوت، طراحی آموزشی.

é یغمایی،اقبال)1376ـ1295،خور(

éنویسندهمجالتپیك
یغمایی از سادات آل داود 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 حجره های مدرســة دارالشــفاء به تحصیل ادامه داد. سپس به 
دانشسرای مقدماتی رفت و در سال 1315 آموزگار 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 آموزش وپرورش مطلب می نوشت. خودش نیز برای 
اولین بار »مجله دانش آموز« را برای دانش آموزان مدارس منتشر 
کرد که البته مدت زیادی دوام نیافت. وی از سال 1330 مدیریت 
مجله آموزش وپرورش را به عهده گرفت. سال هایی که وی در این 
مســئولیت بود مجله خوبی را برای معلمان منتشــر می کرد. نثر 
اقبال یغمایی از نثرهای سالم، زیبا و تأثیرگذار در میان نویسندگان 
معاصر است. وی آثار بسیاری از خود به جا گذاشت که از آن جمله 
30 جلد کتاب و بیش از 200 مقاله و تک نگاری اســت. به یاد آن 
شادروان مجموعه مقاالت مفیدی با عنوان »اقبال نامه« به کوشش 

سیدعلی آل داود منتشر شده است.
نیز ← آیتي 

éیغمائیان،ناهید)1363(

éمدیرداخليرشدآموزشهنر
ناهید یغمائیان دانش آموختة رشتة روان شناسي بالیني است و 
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دورة کارشناســي ارشد خود را در رشته سنجش و اندازه گیري در 
دانشگاه عالمه طباطبائي گذرانده است. او سوابق ممتدي در زمینة 
تحصیلي خود دارد و از جمله با سازمان بهزیستي کرج به  مدت دو 

سال همکاري کرده است.
خانــم یغمائیــان از ســال 1390 به همکاري بــا فصل نامه 
نوآوري هاي آموزشــي، در سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
پرداخت و مدیریت داخلي این نشریه را بر عهده گرفت. همچنین 
از سال 1393 مدیریت داخلي مجله رشد  آموزش هنر را عهده دار 
شــد. او در طرح هاي پژوهشــي مجالت رشد نیز همکاري داشته 

است.

éیوزباشی،حسین)1367،تهران(

éتصویرگرمجالترشد
حسین یوزباشی داراي مدرک کارشناسی  ارشد تصویرسازی 
است. مسئولیت دبیرخانه نگارخانه چلیپا )90ـ 88(، دبیر اجرایی 
اولین نمایشگاه پوســتر عاشورا )1385(، دبیری سرویس کارتون 
و کمیک اســتریپ نشــریه گزاره )91ـ1390( و چندین پســت 
اجرایی را در ســابقه  کاری خود دارد. همچنین تاکنون از چندین 
جشنواره مرتبط با حرفه اش، لوح تقدیر دریافت کرده است. او در 
نمایشگاه های زیادی آثارش را به نمایش گذاشته است. یوزباشی از 
سال 94 صفحه آرایي مجله رشد برهان ریاضي دوره اول متوسطه 

را بر عهده گرفت.

éیوسفزاده،حبیب)1344،مشكیندشت(

éسردبیررشدمعلمونوجوان
حبیب یوســف زاده دانش آموخته و کارشناســی  ارشد رشتة 
مترجمی زبان انگلیسی است. وی فعالیت فرهنگی خود را با نشریه 
کیهان بچه ها، به عنوان نویســنده و خبرنگار آغــاز کرد و به مدت 
دوازده ســال )1372 تا 1384( شاغل در این کار بود و همزمان 
با دفتر انتشارات کمک آموزشــی همکاری داشت. از سال 1376 
به عنوان مدیر داخلی، نویســنده و مترجم با رشد معلم همکاری 
داشت، سپس سردبیر رشد نوجوان شد )91ـ 1388( و یک سال 
نیز ســردبیر رشــد معلم بود )1392( و پس از آن به عنوان ناظر 
محتوایی مجالت رشــد به کار خود ادامه داد. یوسف زاده داور چند 
جشــنواره، از جمله جشنواره کتاب ســال شهید حبیب غنی پور، 

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

کرده است.

é یوسفی،فریبا)1349،تهران(

éنویسندهرشدجوان
فریبا یوسفی دارای کارشناسی  ارشــد زبان و ادبیات  فارسی 
اســت. تاکنون دو مجموعه شعر منتشــر کرده که یکی از آن ها 
)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 برنامه های فرهنگی ادبی امارات، لبنان، سوریه، 
تاجیکســتان و افغانستان بوده اســت. فریبا یوسفی با مجله رشد 

جوان در صفحه شعر همکاری دارد.




