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 قلمرو پيدايش

نهضت پژوهش در آموزش و  1370با شروع نيمه دوم دهه 
مختلف از جمله هاي پرورش ايران با تأسيس پژوهشكده

 ي ويكودكان استثناپژوهشكده تعليم وتربيت، پژوهشكده 
خانواده، قوت بيشتري به خود گرفت و با اين حركت  وهشكدهپژ

 هاي پژوهشي به ويژه دربه تدريج گرايش به توسعه فعاليت

حوزه كاربردي و يافتن راهكارهاي علمي براي حل مسائل 
هاي پژوهشي در اين زش و پرورش افزايش يافت و فعاليتآمو

. دنهاد به سمت تبديل شدن به يك جريان عمومي حركت كر
اما انبوه نيازهاي پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش كه با 

شد از يد آموزش متوسطه هر روز بيشتر مياجراي نظام جد
يكسو و توسعه فرهنگ پژوهش و تغيير نسبي نگرش 
متخصصين و مسئولين آموزش و پرورش نسبت به اصالحات 

هاي پژوهشي در فعاليت، آموزشي از طريق فرآيند پژوهش
  . ردپيدا كاي اهميت ويژه سازمان 

هاي پژوهشي براي حل احساس ضرورت و نياز به فعاليت
نامه درسي و ارتقاء كيفيت برنامهبرمطالعات مسائل مختلف 

تشكيل و  هاي درسي موجب شد واحد پژوهش در سازمان
   .سسه پژوهشي صورت پذيردؤسيس يك پژوهشكده يا مأگيري و تاقدامات اوليه براي شكل

هاي آموزشي و درسي  در زمينه برنامهجمهوري اسالمي ايران  ظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور به من
و ارتقاي سطح كيفي آنها مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و ) دانشگاهيراهنمايي، متوسطه و پيش ابتدايي،(هاي تحصيلي  دوره

وزرات فرهنگ و (فعلي  با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1379هاي آموزشي با كوشش فراوان در آبان نوآوري
حركت پژوهشي در وزارت  سسهاين مؤ راه اندازيبا . شده استسيس أريزي درسي ت در سازمان پژوهش و برنامه )آموزش عالي سابق

- سسهؤهاي آموزشي، مآوريدرسي و نو سسه پژوهشي برنامه ريزيؤم. شددست آوردن پايگاه ديگري تقويت ه آموزش و پرورش با ب

كه با ) 1379هاي آموزشي، سسه برنامه ريزي درسي و نوآورياساسنامه مؤ( است بين المللي -پژوهشي در سطح ملي -اي علمي
ه نگر در حوزه برناماي، كاربردي و انجام مطالعات تطبيقي، آسيب شناختي، احياگرانه و آيندههاي بنيادي، توسعهاجراي پژوهش
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هاي آموزشي بر هاي درسي، توليد مواد و رسانهراي طراحي، اصالح و بهبود برنامههاي آموزشي، الگوهائي بريزي درسي و نوآوري
سسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و ف كلي مؤهداا. هاي سازوار تربيتي، ارائه دهدمباني اسالمي، فرهنگ ملي و نظريهاساس 
كيد بر تحقيقات علمي أهاي آموزشي با تتوليد دانش در حوزه برنامه ريزي درسي و نوآوريز عبارت است اهاي آموزشي نوآوري

پژوهشي  -ارتقاي جايگاه علميهاي مختلف تحصيلي، و هاي درسي دورهارتقاي كيفي برنامه، مبتني بر مباني اسالمي و فرهنگ ملي
ژوهشي برنامه ريزي درسي و مؤسسه پها و اقدامات عمده يكي از فعاليت. )1386خالقي، ( سسه در سطح ملي و بين الملليؤم

  .هاي آموزشي استانتشار فصلنامه نوآوريهاي آموزشي نوآوري
با اي آموزشي، تحليلي و پژوهشي كه به عنوان نشريه به چاپ رسيد 1381در پاييز هاي آموزشي فصلنامه نوآورياولين شماره 

هيئت نظارت بر مطبوعات  10/10/1380و به استناد مصوبه ي جلسه مورخ   24/10/1380مورخ   14298/124پروانه شماره ي 
ادامه  )5، 4، 3، 2، 1هاي شمارهيعني ( 1382 اين رويكرد به مدت دو سال تا پاييز. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است

كميسيون نشريات  22/2/1383مورخ  112/2910/3مجوز مطابق با نامه شماره  هاي آموزشي با اتخاذفصلنامه نوآورياما . داشت
 - به بعد توانست با محوريت علمي 6و از شماره پژوهشي شد  -علمي كشور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي درجه علمي

لين با درخواست از سوي مسئوبار  سال يك 4هر پژوهشي اين فصلنامه  -درجه علميالبته . پژوهشي به كار خود ادامه دهد
توانست اي ، فصلنامهدر آموزش و پرورش براي اولين بار، 1383به هر حال در  سال . شوداز طرف وزارت متبوع تمديد مي فصلنامه،

  .كند پژوهشي دريافت - مجوز علمياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
پژوهشي آموزش و  – وري در مباحث علميهاي پژوهشي و نوآارائه يافتهتوان هاي آموزشي را مينوآوري فصلنامه مهمدف ه

هاي علمي و دستاوردهاي پژوهشي در پرورش، تبادل نظر ميان انديشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقاي كيفي برنامه
 ه اي كبه گونهكلي وجود داشته  كنون اين هدف كه از زمان چاپ اولين شماره تاائل اساسي و كيفي آموزش و پرورش دانست مس

مبتني بر سند جديدي موضوعات هاي اخير مجله،  بازنگري صورت گرفته و شمارههاي موضوعي ولويتادر براي تحقق اين اهداف، 
در   .كه در بخش جهت گيري علمي به آن اشاره خواهد شد شده است تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي تدوين

و به قصد حل مشكلي يا  افرادوي حقايق و براي كشف بخشي از معارف و نشر آن در ميان هر توليدي كه به دنبال جستجحقيقت 
هاي طبيعي اي نظام مند، براي يافتن روابط اجتماعي ميان پديدههاي علمي، از طريق مطالعهاي در موضوعي از موضو عبيان انديشه

هاي جديد در زمينه ها و مفاهيم و مشاهدهآنها به كاربردها، روش به دست آيد و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتايج
اين تعريف درباره فصلنامه شود و پژوهشي قلمداد مي - علمي با هدف پيشبرد مرزهاي علمي و فن آوري منجر گردد، علمي 

  . پژوهشي مصداق دارد -هاي آموزشي به عنوان يك نشريه علمينوآوري
  هاي شاخصچهره

هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است و مدير مسئول آن نيز همان رياست فصلنامه نوآوري صاحب امتياز
از جمله مرحوم جعفر . هاي مختلف تغيير كرده استسازمان است كه با تغيير رياست سازمان، مدير مسئول فصلنامه نيز طي دوره

مسئولي محي الدين  فصلنامه با مدير) 1393سال (اكنون . فصلنامه هستندادهم مديران مسئول قبلي  ندان، مهدي نويدمعالقه 
  . شودبهرام محمديان اداره مي

پس از ايشان دكتر حسين لطف آبادي از . اندگنجي، به مدت دو سال سردبير بودهدر آغاز چاپ اولين شماره فصلنامه دكتر حمزه 
تاكنون دكتر عليرضا كيامنش به عنوان سردبير فصلنامه مشغول  1387ستان از تاب. اندهبه سمت سردبير برگزيده شد 1382پاييز 

  : است ) 1(هاي مختلف انتشار به صورت جدول در طول دورهچارت تشكيالتي فصلنامه . فعاليت هستند
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  هاي آموزشيچارت تشكيالتي فصلنامه نوآوري -1جدول
  

 2داراي تحوالتي بوده است كه اين ساختار در جدول ) 1393(گيري تا كنون همچنين اعضاء هيأت تحريه فصلنامه از آغاز شكل
  . مشخص است

 از آغاز پيدايش تاكنون هاي آموزشيهيأت تحريريه فصلنامه نوآوريساختار  -2جدول 
  هاي آموزشي هيأت تحريريه فصلنامه نوآوريساختار

دوره
  زماني

تا  بهار  1390بهار   1389تا  زمستان  1387 بهار 1386تا زمستان1384بهار 1383تا زمستان 1381پاييز
1393  

 
  
  
  
  
  

اعضاي 
هيأت 
  يهتحرير

  زهرا بازرگان
  )1382از بهار (عباس بازرگان 
  خسرو باقري

  علي تقي پورظهير
  )1382از بهار (محمدرضا بهرنگي 
  علي اصغر خالقي

  محمدرضاسركارآراني 
تا زمستان (محمدرضا سنگري 

1381(  
  )1382ز تا پايي(علي اكبر سيف 
  احمد حج فروش

  )1382تا پاييز (زهرا صباغيان 
  )1381تا زمستان (علي عالقه بند 

  جعفر عالقه مندان
  هاشم فردانش

  علي محمد كاردان
تا پاييز  1382از بهار ( زهرا گويا 

1382 (  
  حسين لطف آبادي

  شهرناز مرتضوي
  )1382از زمستان (گلنار  مهران  

  محمود مهرمحمدي
  )1381تا زمستان ( عزت اهللا نادري

 احمد آقا زاده
  عيسي ابراهيم زاده
تا تابستان (عباس بازرگان

1386(  
  خسرو باقري

  علي تقي پورظهير
  حيدر توراني

  علي اصغر خالقي
  محمدرضاسركارآراني 

  مصطفي عسكريان
  جميله علم الهدي

  كورش فتحي واجارگاه
تا بهار (هاشم فردانش 

1384(  
  علي محمد كاردان

  اديحسين لطف آب
  شهرناز مرتضوي

  گلنار مهران
  محمود مهرمحمدي

  مهدي نويد ادهم

  )1388تا زمستان (احمد آقا زاده 
  عيسي ابراهيم زاده

  خسرو باقري
  علي تقي پورظهير

  حيدر توراني
  علي اصغر خالقي

  محمدرضاسركارآراني 
  ) 1387تا تابستان (مصطفي عسكريان 

  )1388از پاييز (جمال عابدي 
  يجميله علم الهد

  كورش فتحي واجارگاه
  )1387تا زمستان (حسين لطف آبادي

  )1387از تابستان (عليرضا كيامنش 
  ) 1387از تابستان (طيبه ماهروزاده 

  )1387تا زمستان (شهرناز مرتضوي  
  )1387تا زمستان (گلنار مهران 

  محمود مهرمحمدي
  مهدي نويد ادهم
تا زمستان  1388از بهار (شهناز هاشمي 

1389 (  
از بهار (يميني دوزي سرخابي  محمد
1387(  

  عيسي ابراهيم زاده
  خسرو باقري

  علي تقي پورظهير
  حيدر توراني

  علي اصغر خالقي
  جمال عابدي

  حسين پرداختچي
  محمد رضا سركارآراني

  سيد مهدي سجادي
  عليرضا كيامنش
  طيبه ماهروزاده

  محمود مهرمحمدي
  

  مدير داخلي سردبير مدير مسئول  سمت سازماني
 

  
  افراد

   و 
  دوره زماني

 جعفر عالقه مندان
  1383تا زمستان  1381از  پاييز 

  حمزه گنجي
  1382تا  1381

  محمد باقر جاللي
  1382تا تابستان  1381از پاييز 

 مهدي نويد ادهم
  1387تا بهار  1384بهار 

  حسين لطف آبادي
  1387تا زمستان  1382پاييز 

  طيبه امام جمعه كاشان
  1384تان تا  تابس  1382از   پاييز 

 
  محي الدين بهرام محمديان

  1393تا بهار   1387تابستان 

 
  عليرضا كيامنش

  )393تا بهار  1387بهار 

  دكتر شهناز هاشمي
  1389تا زمستان   1384از پاييز 

  اعظم ماليي نژاد
  1393تا بهار   1390از   بهار 
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  علمي   گيري جهت
هاي موضوعي مورد نظر، مسائلي است كه در نظام هاي آموزشي با توجه به اولويتفصلنامه نوآوريي مگيري آكادميك يا عل جهت

است در اين فصلنامه در ي نوآورانه جديدترين مقاالتي كه داراي صبغه هايآموزش و پرورش كشور ايران قابل كاربرد باشد و يافته
ز طريق بررسي نوع مقاالتي كه در فصلنامه به چاپ رسيده است، مشهود اين امر ا .گيردس خوانندگان و عالقمندان قرار ميدستر
شود به گونه اي كه مسائلي مانند پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر بر آن، چگونگي ارزشيابي آموزشي، كيفيت آموزش، كاربرد مي

هاي تحصيلي مختلف ت تطبيقي در دورهانوع برنامه درسي در تعليم و تربيت، راهبردهاي تدريس در آموزش، تربيت معلمان، مطالعا
هاي بدين ترتيب اولويت. جزء اهم محورهاي پژوهشي است كه با تبيين كاربردهاي علمي در فصلنامه مورد توجه قرار گرفته است

فصلنامه ( استتعيين شده ذيل به صورت  40شماره  تا  از آغاز پيدايش  موضوعي براي نگارش و پذيرش مقاله در اين فصلنامه
  ):40، ش1390هاي آموزشي، نوآوري
هاي آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايران و ها و روشداف، مباني، اصول، محتوا، برنامهنتايج تحقيق در فلسفه، اه  .1

 ساير كشورهاي جهان؛

هاي تدريس وزشي، روشهاي دانش روانشناسي تربيتي به منظور تهيه و تدوين محتواي آممباني نظري و اصول علمي و يافته .2
 آموزان؛هاي دانشها و آموختهها، روشها، برنامهو تربيت و ارزشيابي از طرح

 نتايج تحقيق در مسائل اساسي و كيفي آموزش و پرورش؛ .3

هاي آموزشي، تربيتي و پژوهشي در ابعاد نتايج مطالعات تطبيقي به منظور دستيابي به تجربيات ساير كشورها در نوآوري .4
 ون آموزش و پرورش؛گوناگ

 ريزي آموزشي، درسي و تربيتي؛هاي علمي برنامهروش .5

 هاي درسي؛ها و رويكردهاي نو در طراحي برنامهنظريه .6

 بررسي كاربرد انواع فناوري در آموزش و پرورش؛ .7

 اصالحات كيفي در آموزش و پرورش؛ .8

 سازي و آثار آن در آموزش و پرورش؛جهاني  .9

 شي؛ مشاركت در توليد مواد آموز .10

 آموز پژوهنده؛پژوهش در كالس درس و دانش  .11

 آينده پژوهي در آموزش و پرورش؛  .12

 هاي پژوهشي؛چگونگي كاربست يافته  .13

 هاي تحقيق در مدرسه؛روش  .14

 هاي اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش؛هاي به كارگيري فناوريمطالعه روش  .15

 خالقيت در آموزش و پرورش؛  .16

 وزش و پرورش؛ هاي كيفي در آمپژوهش  .17

 .هاي مدرسه داريمطالعه در زمينه بهبود روش .18
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هاي موضوعي اولويتآموزشي جمهوري اسالمي ايران و تدوين سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،  اما در راستاي تغييرات نظام
فصلنامه نوآوري هاي ( د ازكه عبارتن استتدوين شده جديد حيطه موضوعي  مورد بازنگري قرار گرفته است و در چهاردهفصلنامه 
  ): 49، ش1393آموزشي، 

  
هاي آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايران با تأكيد بر سند ها و روشدر فلسفه، اهداف، مباني، اصول، محتوا، برنامه .1

 تحول بنيادين آموزش و پرورش

هاي تدوين محتواي آموزشي، روش هاي دانش روانشناسي تربيتي به منظور تهيه ومباني نظري و اصول علمي و يافته .2
 هاي دانش آموزان؛ها و آموختهها، روشها، برنامهتدريس و تربيت و ارزشيابي از طرح

 . هاي آموزشي، تربيتي و پژوهشيدستيابي به تجربيات ساير كشورها در نوآوري مطالعات تطبيقي به منظور .3

 مه درسي ملي برنامه ريزي آموزشي، درسي و تربيتي مبتني بر سند برنا .4

 هاي درسي؛ ها و رويكردهاي نو در طراحي برنامهنظريه .5

 هاي ارتقاي كيفيت نظام آموزش و پرورش؛ راه .6

 جهاني سازي و آثار آن در آموزش و پرورش؛  .7

 مديريت و برنامه ريزي كالس درس و مدرسه؛  .8

 آينده پژوهشي در آموزش و پرورش؛  .9

 هاي پژوهشي؛ كاربست يافته .10

 طالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش؛ هاي افناوري .11

 خالقيت در آموزش و پرورش؛  .12

 هاي درسي؛هاي آموزشي با تأكيد بر برنامهارزشيابي و اعتبار سنجي فعاليت .13

 . اي با تأكيد بر سند تحول بنيادين و برنامه درسي مليهاي فني و حرفهآموزش .14

  
شماره است كه از پاييز  49شود و در مجموع داراي فصلنامه منتشر مياز نظر شمارگان و تناوب چاپ، هر سال چهار شماره از 

به زبان فارسي به همراه چكيده انگليسي آن  مقاله  7در هر شماره از اين فصلنامه  . ه استبه چاپ رسيد 13931بهار تا  1381
  . شودچاپ مي

شود يا از طريق دريافت و ثبت نسخه چاپي به مي هاي آموزشي به دو صورت انجامفرايند دريافت مقاالت در فصلنامه نوآوري
و يا ارسال يك نسخه از فايل مقاله توسط پژوهشگر از طريق پست الكترونيكي به  2لوح فشردهذخيره شده روي  همراه يك فايل

يافت شده را مطالعه و در ابتدا سردبير، مقاله در. شودآدرس رايانامه فصلنامه كه در آرشيو مقاالت دريافتي توسط دبيرخانه ثبت مي
هاي موضوعي مجله باشد، جهت بررسي و تعيين سه داور مقاله متناسب با اهداف و اولويت كند سپس در صورتي كهبررسي مي

پس از ارسال براي . شودجلسات هيأت تحريريه نيز هر دو ماه يكبار برگزار مي. شودعلمي در جلسه هيأت تحريريه مطرح مي
فرايند  معموالً. ا پذيرش به همراه اعمال اصالحاتپذيرش مقاله، رد مقاله و ي: ا در سه حالت قابل دريافت استداوران، نظرات آنه

  . انجامدماه به طول مي 6تا  3بين   دريافت، بررسي و داوري مقاالت
                                                            

  . خواهد داشت است و انتشار  اين فصلنامه در آينده ادامه 1393زمان تدوين مقاله حاضر بهار .  1

2 . Compact Drive (CD)  
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وب . سازي شده است نمايه )ISC( 1در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 1391هاي آموزشي، از ارديبهشت فصلنامه نوآوري
براي  بازديد ) اينترنت(بر روي شبكه جهاني  41شماره نسخه با درج  1391از تيرماه هاي آموزشي سايت رسمي فصلنامه نوآوري
  . عالقمندان قابل استفاده است

كه ) ISI,2013( 2»سسه اطالعات علميؤم «باره مجالت علمي پژوهشي كه توسط  المللي دربر اساس استانداردهاي بين
هاي علمي جهان را در سطح وسيعي برعهده دارد، چهار استاندارد پايه براي مجله علمي مشخص ها و مقالهسازي مجلهنمايه وظيفه

هاي آموزشي مورد ارزيابي قرار المللي، فصلنامه علمي پژوهشي نوآوريمطابق با اين استانداردهاي بين). 1385فتوحي، ( شده است
» بسيار ضعيف«تا » عالي«لفه بر اساس شاخص، امتيازي بين ؤاساس ميزان برخورداري فصلنامه از هر م رزيابي بركه مالك ا گرفته

  ): 3جدول( )1391منصوريان،( كندكسب ميرا 
  ارزيابي استانداردهاي بين المللي مجالت علمي  -3جدول 

 مالحظات  المللياستانداردهاي بين
  

  زشيهاي آموارزيابي فصلنامه نوآوري

  ضعيف بسيار ضعيف متوسط خوب عالي

           نظم زماني انتشار مجله بدون تأخير .1  خط زماني انتشار

 
  
  

  الملليمعيارهاي بين

      عنوان رسا و گوياي مجله .2

      هاو چكيدههاهاي كامالً توصيفي مقالهعنوان .3

      طالعات كتاب شناختي دقيق منابعا .4

      ها به زبان انگليسيواژهها و كليدها، چكيدهلهرائه عنوان مقاا .5

      درخواست بازنگري و ارزيابي پيوسته توسط مجله .6

 
  الملليتنوع بين

      ترسيم قلمرو جغرافيايي مجله .7

       استفاده از نويسندگان از كشورهاي مختلف .8
           هاتنوع زبان در فهرست منابع مقاله .9

           ارزيابي ميزان نقل قول از اطالعات يك مجله  .10  هاقولتحليل نقل 

  
معيار در سطح عالي و  6معيار مد نظر در  10از اين فصلنامه  گفتتوان هاي آموزشي ميبر اساس نتايج ارزيابي فصلنامه نوآوري
. گرفته است رارضعيف قدر رتبه   ISI معيار ديگر به دليل حوزه جهاني مرتبط با مجالت 4خوب مورد ارزيابي قرار گرفته است و در 

شود و نتايج ترين رسانه براي انتقال اطالعات علمي محسوب ميپژوهشي كه دقيق -به هرحال با توجه به توصيف مجله علمي
ن هاي آموزشي در ايتوان اظهار داشت كه فصلنامه نوآوريمي ، )2010، 3هاينس( كنندهاي بديع و ابتكاري را گزارش ميپژوهش

پژوهشي متعلق به وزارت آموزش  -هاي آموزشي به عنوان اولين فصلنامه علمينوآوري فصلنامهبه اين ترتيب، . گيردتوصيف قرار مي
هايي است كه با ويژگي نوآورانه و جديد بتوانند مسائل به دنبال نشر پژوهش  اين فصلنامه  .4و پرورش ايران شناخته شده است

و به رفع مسائل آموزشي و پرورشي در نظام تعليم و تربيت ياري ور را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد آكادميك نظام آموزشي كش
و  ايهاي حرفهي براي گام نهادن در مسير پيشرفتراهگشا و راهنمايهاي نوآورانه در اين فصلنامه و نشر پژوهشارائه . رساند

                                                            
1  .Islamic World Science Citation Center (ISC) 
2.  Institute for Scientific Information (ISI) 
3.  Haynes 

 - علمياما از حيث دريافت اعتبار . شروع به فعاليت كرده است 1368نامه تعليم و تربيت به عنوان اولين فصلنامه وزارت آموزش و پرورش در سال قابل ذكر است كه فصل.  4
  . شودپژوهشي در وزارت آموزش و پرورش ايران محسوب مي - هاي آموزشي اولين فصلنامه داراي رتبه علميپژوهشي، فصلنامه نوآوري
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 المللي بين سطح ناسب  براي معرفي آثار جامعه علمي ايران در است و  راهبردي م ايران نظام آموزش و پرورش  تخصصي 
    .شودمحسوب مي

  منابع 
  ،خبرنامه   .معرفي اجمالي موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي . )1386(. علي اصغر خالقي

 . برنامه درسي ايرانالكترونيكي انجمن 

 انتشارات سخن: پژوهشي، تهران  -ه علميآيين نگارش مقال). 1385(. فتوحي، محمود .  
 4، 3، 2، 1شماره هاي  . سال اول و دوم .)1382و  1381( .هاي آموزشيفصلنامه نوآوري .  
 18، 17، 16، 15هاي شماره . سال پنجم  ).1385( .هاي آموزشيفصلنامه نوآوري .  
 32، 31، 30، 29هاي شماره  .سال هشتم. )1388( .هاي آموزشيفصلنامه نوآوري .  
 40، 39، 38، 37هاي شماره . سال دهم . )1390(. هاي آموزشيفصلنامه نوآوري . 

 44، 43، 42، 41هاي شماره. سال يازدهم . )1391(. هاي آموزشيفصلنامه نوآوري . 

 48، 47، 46، 45هاي شماره . سال دوازدهم ). 1392(. هاي آموزشيفصلنامه نوآوري. 

 49شماره   .سال دوازدهم ). 1393(. وزشيهاي آمفصلنامه نوآوري .  
 هر شمالي، ساختمان شتهران، خيابان ايران .دكتر عليرضا كيامنش). 1391( هاي آموزشيمصاحبه با سردبير فصلنامه نوآوري

  . ، دفتر فصلنامهانتشارات كمك آموزشي، طبقه پنجم
 هر شمالي، ساختمان شتهران، خيابان ايران .ماليي نژاداعظم  ).1391( هاي آموزشيبه با مدير داخلي فصلنامه نوآوريمصاح

  .، دفتر فصلنامهانتشارات كمك آموزشي، طبقه پنجم

 كتاب ماه اطالعات، ارتباطات و دانش شناسي، سال . هاي خوب و خواندنيصد ويژگي مجله). 1391( منصوريان، يزدان
 . شانزدهم، شماره يكم

 Haynes, A (2010). Writing Successful Academic Books. Cambridge University Press.  
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