
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 یـ پژوهش یدوفصلنامه علم

 

 ۱۳۹۳ زمستان و پاییز، ۱۹  ، شماره۹سال 

*
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :یازصاحب امت

 یاعراف یرضاعلمسئول:  یرمد

 سرشت محمدجعفر پاک: یرسردب

 یمحمد داود: یرقائم مقام سردب

 یعدنان اسالم یدس: یداخل یرمد

* 

 : یراستارو

 قم، سبحان چاپ: یدیسع: یتوگرافیل

 تومان ۳۰۰۰: بها نسخه ۱۵۰۰ شمارگان:
 

 

 

دوفصلنامه  یقات و فناوریوزارت علوم، تحق ۱۰/۵/۱۳۸۸مورخ  ۸۱۲/۱۱/۳براساس نامه شماره 

 است. یـ پژوهش یدرجه علم یدارا ۵از شماره  یت اسالمیترب

 شود.یه مینما (SID) یران ژورنال و جهاد دانشگاهیا ،(ISC)علوم جهان اسالم  یاستناد یهاگاهیه در پاین نشریا

 :یسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صندوق پستیپرد یابتدا : قم:ینشان

 ۰۲۵−۳۲۸۰۳۰۹۰نمابر:  ۰۹۱۹۸۷۰۴۶۷۸، ۰۲۵−۳۲۱۱۱۳۶۲ه: ی، دفتر نشر۳۱۵۱−۳۷۱۸۵ 

Website: islamicedu.rihu.ac.ir E-mail: islamicedu@rihu.ac.ir 

 



 الفبا) یب(به ترت یریهتحر یئته یاعضا
 

 استاد دانشگاه تهران یدکتر خسرو باقر  
 ییدانشگاه عالمه طباطبا یاردانش یبهشت یداالسالم دکتر سع حجت 

 چمران اهواز یداستاد دانشگاه شه سرشت دکتر محمدجعفر پاک 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یاراستاد یاالسالم دکتر محمد داود حجت 

 مدرس یتدانشگاه ترب یاردانش یسجاد یدمهدیدکتر س 
 باهنر کرمان یداستاد دانشگاه شه یعلو یدرضادکتر حم 

 دانشگاه الزهراء یاردانش ماهروزاده یبهدکتر ط 
 معلم تهران یتدانشگاه ترب یاردانش پور دکتر بهرام محسن 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یاردانش یدکتر حسن ملک 
 

 الفبا) یبشماره (به ترت ینا یداوران علم
 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یعلم یئتعضو ه فر ینیام یمرتض 
 کردستان دانشگاه علمی هیئت عضو بلندهمتان کیوان دکتر 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یعلم یئتعضو ه یاالسالم محمد بهشت حجت 
 چمران اهواز یداستاد دانشگاه شه سرشت دکتر محمدجعفر پاک 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یعلم یئتعضو ه زاده ینیحس یدعلیدکتر س 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یاراستاد یاالسالم دکتر محمد داود حجت 

 دانشگاه شاهد یعلم یئتعضو ه دکتر اکبر رهنما 
 مدرس یتدانشگاه ترب یعلم یئتعضو ه یسجاد یدمهدیدکتر س 

 مشهد یدانشگاه فردوس یعلم یئتعضو ه یرضوان یدیدکتر محمود سع 
 یتو ترب یمپژوهشکده تعل یعلم یئتعضو ه یدکتر زهرا شعبان 

 یرازدانشگاه ش یعلم یئتعضو ه یریدکتر بابک شمش 
 یرازدانشگاه ش یعلم یئتعضو ه یاضف یراندختدکتر ا 

 (ره)ینیموسسه امام خم یعلم یئتعضو ه زاده یماالسالم دکتر صادق کر  حجت 
 معلم یتدانشگاه ترب یعلم یئتعضو ه دکتر سوسن کشاورز 

 یتو ترب یمپژوهشگاه مطالعات تعل یعلم یئتعضو ه یمیکر  یمدکتر عبدالعظ 
 معلم تهران یتدانشگاه ترب یعلم  یئتعضو ه پور دکتر بهرام محسن  

 ییعالمه طباطبا یعلم یئتعضو ه یدکتر حسن ملک 
 شگاهپژوهشگاه حوزه و دان یعلم یئتعضو ه یاالسالم دکتر محمود نوذر  حجت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  مقاالت یسندگاننو یراهنما

 
 و ارسال مقاالت  ینتدو  یطالف) شرا

ü روش،  یه،فرضـ یـامسئله و ضـرورت، سـؤال  یانمقدمه، ب یده،(عنوان، چک یساختار علم یترعا
 حروف الفبا). یبفهرست منابع به ترت یشنهاد،و پ گیری یجهنت یلی،و مباحث تفص یقتحق های یافته

ü شود.  یهته یسیو انگل یکلمه به زبان فارس ۲۰۰تا  ۱۵۰مقاله حداکثر در  یدهچک 

ü باشد. یقتحق یجدربردارنده هدف، روش و نتا یدهچک 

ü آورده شود. یسیو انگل یفارس یدهچک یواژه) و در انتها ۷(حداکثر   یدیکل یها واژه 

ü ارائه نشده باشد. یگرد یاتچاپ به نشر  یمقاله قبًال چاپ نشده و همزمان برا 

ü  محـل   ی،علمـ  همراه با رتبـه یسیو انگل یزبان فارس به  یسندگاننو  یا یسندهعنوان مقاله و نام نو
جـدا از مـتن  یا در صـفحه یـک،کامل، تلفن، دورنگـار و آدرس پسـت الکترون یاشتغال، نشان

 نوشته شود.  یاصل

ü آورده شود یسدر پانو  یگذار  با شماره ی،ها و اصطالحات علم واژه یخارج یها و معادل یحاتتوض.  

ü ــلفا ــداکثر در  ی ــه ح ــ ۷۵۰۰مقال ــه، در مح ــپتا Word یطکلم ــود و از طر  ی ــقش ــال ی   پورت
islamicedu.rihu.ac.ir .ارسال گردد 

 مقاله یانروش ارجاع به منابع در متن و پا  ب)

ü یمتندرون یوهارجاع به منابع به ش )APA ۷۱، ص۱۳۷۵ ی،) است؛ مثل (مطهر( . 

ü استفاده شده است، مشخصات (نام مؤلف، سال ترجمه، شماره صفحه)  شده  اگر از متن ترجمه
 آورده شود.

ü شود یم یمتنظ یرمقاله به صورت ز  یانفهرست منابع در پا : 

 مترجم، محل نشر: نام ناشر.  یا، مصحح عنوان کتابنام (سال انتشار)،  ی،خانوادگ نام  

 صفحات ابتـدا  ِ، دوره، شماره، شمارهعنوان مجلهنام (سال انتشار)، عنوان مقاله،  ی،خانوادگ نام  
 مقاله.  یو انتها

 
 ج) تذکرات 

ü مب ِی آرا 
ً
 . یستنظرات مجله ن ینمندرج در مجله، الزاما

ü است.  یسندگاننو   مقاالت به عهده یمحتوا یتمسئول 

ü  آزاد است.  مقاالت یصو تلخ یراستاریمجله در و 

ü .نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بالمانع است 



 

 

 

 

 دوفصلنامه اهداف

 رسانی اطالع اسالمی، تربیت زمینۀ در شده انجام تحقیقات انتشار دوفصلنامه اصلی هدف

 رشته، این محققان و متفکران آراي تضارب و نظر تبادل براي زمینه آوردن فراهم علمی،

 کردن آماده و زمینه این در پردازي نظریه و اندیشه و علم تولید براي زمینه آوردن فراهم

 در کشـور  رسـمی  پـرورش  و آمـوزش  بیشـتر  هرچه ارتقاي و رشد براي مناسب زمینۀ

 .است اسالمی تربیت و تعلیم با بیشتر تطابق راستاي

 :است زیر شرح به است، دوفصلنامه توجه مورد که موضوعاتی

 اسالمی تربیت و تعلیم فلسفۀ ٭

 اسالمی تربیت و تعلیم در رویکردها و ها مکتب ٭

 تربیتی فقه ٭

 اسالمی تربیت و تعلیم هاي روش و اصول مبانی، ٭

 اسالمی تربیت و تعلیم تاریخ ٭

 مسلمان متفکران تربیتی هاي اندیشه و آرا ٭

ــوم ٭ ــی عل ــد تربیت ــدیریت مانن ــی، م ــه آموزش ــزي برنام ــی ری ــی، و درس  آموزش

 اسالمی نگاه با تربیتی شناسی روان

 تطبیقی مباحث ٭

 عبـادي،  تربیـت  اعتقـادي،  تربیـت  کـه  اسالم در تربیت و تعلیم ابعاد و ها حیطه ٭

 .شود می شامل را غیره و سیاسی تربیت جنسی، تربیت اخالقی، تربیت

 اسالمی تربیت در تحقیق شناسی روش ٭

 اسالمی دیدگاه با رسمی پرورش و آموزش مختلف هاي جنبه بررسی ٭
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