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 شگفتاریپ

 یار اساسـ یتـه بسـ  کشود، سـه ن  یبحث م یدرس يها آموزش و پرورش و برنامه ةدربار که زمانی
 .  است

اسـت. آمـوزش و پـرورش در     یدرس يها گاه آموزش و پرورش و برنامهیجا ،اول ۀتکن
، 2دلـورس ( یو اجتمـاع  يفـرد  ۀتوسع )،2011، 1رلندیدولت ا( منسجم، برابر و موفق ۀقلب جامع

 شـورها ک يهـا  و برنامـه ) 2018، 4زیـ ج( يسـاالر  مـردم   )،1991، 3نگیسـ  ( یانسان ۀتوسع )،1998
از افـراد جامعـه، بـدون     یـک ه هـر  کـ ن اسـت  یا ،آن مأموریتقرار دارد و ) 2017، 5نگینیگر(

خـود را در   ةبـالقو  يهـا  تیـ و خالقبدهند شان را توسعه  يامل استعدادهاکبتوانند به طور  ءاستثنا
ز، یآن ن يوردهااخود تحقق بخشند. دست  شان در زندگی و رسیدن به اهداف يها مسئولیت ۀزمین
  ).1998دلورس، ( دارد یزندگ يبهتر برا یار مهم در تحقق جهانیبس ینقش

؛ 2: 2000، 6انسـون یوه( »ز در قلب آمـوزش و پـرورش قـرار دارنـد    ین یدرس يها برنامه«
آن قابـل   یدرسـ  يهـا  با برنامه ،آموزش و پرورش يها و تحقق رسالت) 2018 7،كو هو كنوا

ان، کـ ودک گردهماییشتر به یب یدرس يها بدون برنامه یگر، نظام آموزشید یانیتصور است. به ب
و  ی، فرهنگـ ی، اجتمـاع یانسـان  ۀتواند بـه توسـع   ینوجوانان و جوانان شباهت خواهد داشت و نم

 شود.  منجر  يساالر مردم
 یدرسـ  يهـا  و برنامـه  یآموزشـ  يهـا  ر در نظـام یناپذ و اجتناب یرات دائمییدوم، تغ ۀتکن
خود موفـق   يها بتوانند در انجام رسالت یآموزش يها و نظام یدرس  يها برنامهآنکه  ياست. برا
ازها، منـابع و موانـع،   ی، نیاجتماع يها و آرزو ایدئالفرهنگ، ( تنها با جامعه د بتوانند نهیشوند، با

                                                                                                                                              
1. Government of Ireland 
2. Delors, J. 
3. Singh, R. R. 
4. Gies, L. 
5. Greening, J. 
6. Johansson, Y. 
7. Novak, S. & Houck, B. 



 تغییر و اجراي برنامۀ درسی      2

 

اهـداف و سـاختار   ( دانـش  )،یو ارتباطات جهان مسائلو  فناوريو  یعلم يها شرفتیط و پیشرا
جـاد شـده   یا يهـا  مهـارت هـا و   هـا، نگـرش   م و اصطالحات خاص رشـته ی، مفاهیعلم يها رشته

 رنـدگان یادگیو ) فنـاوري و  یعلمـ  يهـا  شـرفت یپ و هـا  ق رشـته یـ تحق يها روش ها، آن ۀلیوس هب
رات هـر  ییـ و تغ) یواقعـ  ی، و زنـدگ یو اخالقـ  ی، اجتمـاع ی، عـاطف یشناخت يها یژگیازها، وین(

 ةنـد یم آید بتواننـد بـه ترسـ   یـ ه باکـ ش برونـد، بل یرات به پیین تغیو با اشوند همخوان ها  ة آنروز
 يهـا  ن برنامـه ینند. بنـابرا ک یر مییو دائماً تغنیستند ستا یه اک یسه عامل ؛ز بپردازندینها  آن مطلوب
ة ر هـر روز یناپـذ  ت اجتنابیبه واقع ،ریین تغینند و اکر یید دائماً تغیبا یآموزش يها و نظام یدرس
 ل شود.یتبدها  آن

 ۀخچـ یرا تاریـ ت اسـت، ز یـ ر اسـت. واقع یناپـذ  اجتنـاب  یتـ یواقع یدرسـ  يهـا  ر برنامهییتغ
 یدرسـ  يهـا  رات متعـدد برنامـه  ییـ از تغ ،یو ملـ  یالمللـ  نیبـ  يانـداز  در چشم ،یدرس يزیر برنامه

بـه   ،يریادگیـ س و یت تـدر یـ فکی يارتقا يبرا یدرس يها ر برنامهییتغ يها ت دارد و طرحیاکح
  ).2011 1،توه و سو( ل شده استیشورها تبدکاز  ياریدر بس یآموزش يبخش ثابت بازساز

، 2ارسـون ک( هـا  هیـ و نهضت بازگشـت بـه پا   1960 ۀده در ایکامر یمل یدرسۀ برنام رییتغ
ــالحات آموزشــ  )،1393 ــتان در ســال   یاص ــیمیس( 1988در انگلس رات ییــتغ )،2010، 3کینس
وان یدر تـا  یرات آموزشییتغ )،2009، 4وزیهارگر( 1990 ۀلند در دهیوزیا و نیدر استرال یآموزش
 یدرسـ  يها ر برنامهییتغ )،1388، ینیو حس یلیسلسبنقل شده در: چن و چونگ، ( 1990 ۀدر ده
اصالح آموزشـی در روسـیه از    )،2010، 5اوغلو اسبک( 2005-2004 یلیه از سال تحصیدر ترک
ــال  ــزام( 2007س ــن   )،2012، 6نیاتی ــی در ژاپ ــالحات آموزش ــتا اص ــکالمپ يدر راس  2020 ی

 است.  یالملل نیت در سطح بین واقعیاز ا ییها نمونه ،رهیو غ) 2015، 7نسونکیلیو(
، 1319، 1316، 1306 يهـا  سالدر  ییالت ابتدایتحص يها ر برنامهییتغ ،زین یدر سطح مل

 يادیـ ر بنیی، تغ1340 ۀده ی، انقالب آموزش1317الت متوسطه در سال یتحص ۀر برنامیی، تغ1328
 ۀنظام آموزش و پـرورش در دهـ   يادیر بنیی، تغیل انقالب اسالمینظام آموزش و پرورش در اوا

از  1390و  1380يهـا  دههن نظام آموزش و پرورش در یادیو تحول بن 1370ۀ ل دهیو اوا 1360
 شوند. ین امر قلمداد میق ایمصاد
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نظـر گـرفتن جامعـه، دانـش و      را بـا در یـ ز ،ر اسـت یناپـذ  اجتنـاب  یدرس يها ر برنامهییتغ
 :به دلیل اینکه ؛وجود ندارد ییستایت ثابت و ایچ وضعیرنده، هیادگی

● نقـل   ،لتـون یپارلت و هم( نندک یر مییها دائماً تغ يها و ایدئولوژ عد جامعه، سیاستدر ب
، بـا  شـوند  مـی ده یـ چیدائمـاً پ  یالمللـ  نیو بـ  ی، ملـ یمحل ۀجامع )،2004 1متئوس،ار و ک :شده در

دگرگون  يو اقتصاد يدیتول يها روششوند و  یم رو روبه يدیجد يها ط و چالشیازها، شراین
 ،جــهیجوامــع و در نت يد بــرایــجد ییهــا چــالش يریــگ لکه ســبب شــکــ یراتــییگردنــد. تغ یمــ

ر آن را ییـ و تغ) 2،2000میـ  -بـار ( شـوند  یاز نظـام آمـوزش و پـرورش مـ     يدیـ جد يهـا  خواسته
 سازند.  یم يضرور

● ه هـر  کـ وجـود دارد   يمتعـدد  فنـاوري و  یرات علمـ ییـ ها و تغ شرفتیعد دانش، پدر ب
  ).2000گران، یو د 3بالند( سازد یرا دگرگون م یآدم یزندگ ،روزه

هـوش چندگانـه،    ۀی، نظرییگرا مانند انسان يدیجد يها دگاهیدز یرنده نیادگی ةدر حوز ●
 و یپـرورش چنـدفرهنگ   و آمـوزش  )،1388، ینیحسـ  و یلیسلسـب ( یـی گرا و سازنده يانتقاد ۀینظر
 یـک ه هـر  کـ شـود   یمطرح مـ  ییگرا ارتباط یفراشناخت و حت )،1393ارسون، ک( ینژادپرست ضد

 شوند.   یم یدرس يها عمده در برنامه یراتییسبب تغ
نون اسـت.  کتـا  یدرسـ  يهـا  و برنامـه  یرات آموزشـ ییـ تغ ةنندکدیسوم، سرنوشت ناام ۀتکن
ه کـ رود  یه انتظـار مـ  کـ گونـه   همـان ا یـ نند، امـا آ ک یر هم میینند و تغکر یید تغیبا یدرس يها برنامه

ج مثبـت و  ینتـا  )،1: 2005، 4زالبرگ( »شوند یدرس يها السکدر  انتظار مورد يها شرفتیسبب پ«
، یدرسـ  يهـا  رات برنامـه ییـ تغ یخیتـار  ین سـؤال، بـا بررسـ   یـ دارنـد؟ پاسـخ بـه ا    يا نندهکدواریام

و  یرات آموزشـ ییـ ثـر تغ کدهـد ا  یها نشان م یرا بررسیز ؛است یمنف يادیو تا حد ز برانگیز چالش
، یهنگفـت مـال   يها نهیها و هز يزیر رغم برنامه هنون، بکستم تایدوم قرن بۀ میاز ن یدرس يها برنامه
 اند به اهداف خود برسند. نتوانسته ،دیه باک طور آنست مواجه شده و ک، با شیو انسان يماد

چـه   یدرسـ  يها ر برنامهییه با تغکد یآ یش مین سؤال پیا ،فوق ۀگان ات سهکنظر گرفتن ن با در
ر ییـ د تغیـ با یدرسـ  يها را برنامهیز ،ده گرفتیرا ناد یدرس يها ر برنامهییتوان تغ یرد؟ مسلماً نمکد یبا
عقـب بماننـد و نتواننـد     فناوريو  یرات علمییها و تغ شرفتیشود از پ یسبب مها  آن رییتغ نند و عدمک
نـار گذاشـته   کا یـ جـه  ینت در ؛رنـدگان پاسـخگو باشـند   یادگید جامعـه و  یـ جد يهـا  ازها و خواستهیبه ن
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ده یـ فا یبـ هـا   آن فته بهایانات اختصاص کزات و امی، تجهیانسان يروینه، نیا زمان، هزیشوند،  یم
را آزمـوده را  یـ ز ،رفتیتوان پذ ینمنیز ت موجود را یبا وضع یدرس يها ر برنامهییخواهد بود. تغ

نش یـ سب شـناخت و ب ک ،ن سؤال وجود دارد و آنیا يبرا یمنطق یآزمودن خطاست. اما پاسخ
 يهـا  در نظـام  یدرسـ  يهـا  ر برنامـه ییـ تغ یخیات تـار یـ ر، دانـش و تجرب ییدانش تغ ۀنیالزم در زم

ردهـا و  یکل، رویـ هـا و عناصـر، دال   م و مؤلفـه یمرتبط با مفـاه  ينظر يها انیمختلف، بن یآموزش
تـاب  کن یـ ن ایتـدو  یه هـدف اصـل  کـ  یاسـت. پاسـخ   یدرس يها ر برنامهییمختلف تغ يالگوها

 شود. یمحسوب م
بـه   کمـ کو  یدرسـ  يهـا  ر برنامـه ییتغ ۀنیردن دانش الزم در زمکن اثر با هدف فراهم یا

و » یـی چرا«، »یسـت یچ«از سـه بحـث    ،نـه در خواننـدگان  ین زمیـ نش مناسـب در ا یـ ب يریـ گ لکش
در تر، در فصـل اول،   قیدق یانیرده است. به بکخود استفاده  ییربنایبه عنوان منطق ز» یچگونگ«

ر بحـث شـده   ییـ تغ یو چگـونگ  یـی ، چرایسـت یر در قالب سه بخـش چ ییتغ ينظر يها انیبنمورد 
 یسـت یفصـل دوم بـه چ   ؛دارد ين سـاختار یز چنـ یـ ر فصـول ن یدر سا یدرس يها برنامهر ییاست. تغ

 آن یبـه چگـونگ   ير و فصـول بعـد  ییـ ن تغیـ ا یـی ، فصـل سـوم بـه چرا   یدرسـ  يهـا  ر برنامـه ییتغ
 یالمللـ  نیدر سطح بـ  یدرس يها ر برنامهییخ تغیتار ةپردازند. البته فصول چهارم و پنجم دربار یم

 .داردارتباط  یو چگونگ یی، چرایستیبا هر سه محور چها  آن يهستند و محتوا یو مل
 م شده است:یر تنظیتاب در نه فصل به شرح زکن یا

ر به طور عام بـوده و در  ییدانش تغ ةن فصل درباریا»: رییتغ ينظر يها انیبن«فصل اول  ●
ر، ییـ اس تغیـ ا مقیـ ر، سـطح  ییـ روهـا و منـابع تغ  یر، نییـ تغ ۀا مرتبـ یـ ر، درجـه  ییو مفهوم تغ یآن معن
، یشـناخت  تیـ ، غایر شـامل تحـول  ییتغ يردهایکر و روییتغ ییر، چراییانون تغکر، ییتغ يبند زمان
  و چندگانه مطرح شده است. ی، فرهنگی، شناخت اجتماعیکیتکالی، دیزندگ ۀچرخ

و مفهوم، عناصر و انـواع   ین فصل به معنیدر ا»: یدرس ۀر برنامییتغ یستیچ«فصل دوم  ●
، یدرسـ  ۀ، اصالح و جنبش برنامـ ير نوآوریی، تغیدرس ۀر برنامییو مفهوم تغ یمعن ،یدرس ۀبرنام

 پرداخته شده است. یدرس ۀر برنامییتغ يها و مؤلفه ها شکلابعاد، 

ه از عنـوان آن  کـ  طـور  همـان ن فصـل  یـ ا»: یدرسـ  يها ر برنامهییتغ ییچرا«فصل سوم  ●
 یدرس يها ر برنامهییتغ ۀورانافن -یو علم ي، اقتصادی، فرهنگیاسی، سیل اجتماعیداست به دالیپ

 اختصاص دارد.
ر ین فصـل سـ  یـ در ا»: یالمللـ  نیدر سطح بـ  یدرس يها ر برنامهییخ تغیتار«فصل چهارم  ●

 مطرح شده است. یخیتار ةدر دو دور یالملل نیدر سطح ب یدرس يها ر برنامهییتغ یخیتار
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خ حـدود  ین فصل بـه تـار  یا»: یدر سطح مل یدرس يها ر برنامهییخ تغیتار«فصل پنجم  ●
 ۀقبـل از دهـ   يهـا  دورهبـه  پـردازد و   یشور مکدر  یدرس يها ر برنامهییتغ ۀهفتاد سال صد و یک

و  1370 ۀل دهــیــو اوا 1360 ۀ، دهــ1360 ۀل دهــیــو اوا 1350 ۀ، اواخــر دهــ1340 ۀ، دهــ1340
 م شده است.یتقس 1390و  1380 يها دهه

نظـر گـرفتن    ن فصـل بـا در  یـ : در ا»یدرسـ  هـاي  ر برنامهییتغ يردهایکرو«فصل ششم  ●
 ۀر برنامـ ییـ تغ يردهـا یکجهـان، رو  ةدربار یر و عمل انسانکرد به عنوان نوع نگاه، روش تفیکرو
د یـ جد یدرسـ  يهـا  برنامـه  ياجـرا  يردهـا یکر و روییـ نـد تغ یفرا يردهایکرو ۀبه دو دست یدرس
ن ییپـا  یخط«، »نییباال به پا یخط«رد یکرور شامل سه ییند تغیفرا يردهایکم شده است. رویتقس

 »وفادارانـه «رد یکرو ۀز به دو دستین یدرس يها برنامه ياجرا يردهایکو رو  »یتکمشار«و » به باال
 م شده است.یتقس »متقابل انطباق«و 

ر، ییـ نـد تغ یفرا ين فصـل الگوهـا  یـ در ا»: یدرس يها برنامهر ییتغ يالگوها«فصل هفتم  ●
ر، ییـ تغ ير، عوامـل مـؤثر بـر اجـرا    ییـ ط تغیر، شـرا ییـ محور، مقاومـت در برابـر تغ   یرش نگرانیپذ

 ارائه شده است.  یدرس ۀر برنامییتغ یسطح و سه یر، ارتباطییتغ يها یژگیر، وییمند تغ نظام
 يهـا  ر برنامـه ییـ نـد تغ ین فصـل فرا یـ در ا»: یدرسـ  يها ر برنامهییتغ ندیفرا«فصل هشتم  ●

 . ه استشرح داده شد يساز نهیاجرا و نهاد  در قالب سه گام آغاز، یدرس
ر ییـ گران مختلـف تغ ین فصـل بـاز  یـ در ا»: یدرس يها ر برنامهییتغ بازیگران«فصل نهم  ●

ن، جامعـه،  ی، والدیانسان يرویر، نییا رهبر تغیر یآموز، معلم، مد در قالب دانش یدرس يها برنامه
 نظر گرفته شده است.   شور درک-ا شخص اول دولتی جمهور رئیس، و یمتخصصان دانشگاه

 يهـا  هـدف ماننـد   یمختلـف علمـ   ين اثـر تـالش شـده اسـت از ابزارهـا     یـ ن در ایهمچن
ــ ــدا یآموزش ــ  يابت ــه، ش ــع کفصــل، مقدم ــدول، جم ــودار و ج ــد ل، نم ــ يبن فصــل،  ۀو خالص
 يپـژوهش براسـاس محتـوا   شـنهاد  یفصل و پ ةمطالعه دربار يشتر برایمنابع ب ی، معرفییخودآزما
  تاب استفاده شود.ک يبهتر محتوا يریادگی يفصل، برا

 ۀبرنامـ  ير و هـم اجـرا  ییـ فصـول هـم بـا تغ    یتمـام  ينظر گرفتن فصول اثر، محتـوا  با در
 یتـوجه  مکل یر آن است، اما به دلییاز تغ یبخش یبرنامه درس ي. اساساً اجراداردارتباط  ،یدرس

ن یـ مجزا مطـرح شـده اسـت. در ا    یز، به عنوان موضوعکع و متمریاس وسیرات مقییبه آن در تغ
 ۀارشـد رشـت   یارشناسـ ک ةدر دور»  یدرسـ  ۀبرنامـ  ير و اجـرا ییتغ«ز با توجه به عنوان درس یاثر ن

 انتخاب شده است.   »ر و اجراییتغ«، عنوان یدرس ۀمطالعات برنام
 ۀمطالعات برنامـ  رشتۀ ارشد یارشناسکان یدانشجو يبرا ،ه گفته شدک طور همانن اثر، یا
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ر یان سـا ین دانشـجو ین رشـته و همچنـ  یـ ا يتـر کان دیدانشجو ين شده است، اما برایتدو یدرس
شـنهاد  یشـده اسـت بـا طـرح پ     ین اثـر سـع  ین در ایاربرد دارد. همچنکز ین یتیعلوم ترب يها رشته

 ز توجه شود.یآن ن یبعد عملبه فصل،  يپژوهش براساس محتوا
و اصــالح  ي، بــازنگريماننــد نــوآور یموضــوعاتایــن اثــر ، شــدچــه گفتــه بــر آنافــزون 

ز شـامل  یـ را ن) یدرسـ  ۀاز برنامـ  یبـه عنـوان برداشـت   ( یآموزش يها و سرفصل یدرس يها برنامه
 يهـا  فعالیـت از  یکـی  ،یدر آموزش عـال  یدرس يها برنامه ير، بازنگریاخ يها سالشود. در  یم

ا یـ انـد   شده يبازنگر یآموزش عال یلیتحص يها از رشته ياریبس يها و سرفصلاست مهم بوده 
، بـا عنـوان   یتـ یعلـوم ترب  ۀرشـت  یارشناسک ةدور يها سرفصل يهستند. بازنگر يحال بازنگر در

 يتحـول و ارتقـا   يشـورا   107 ۀمصوب جلس» یتیعلوم ترب ۀرشت یارشناسک ةدور یدرس ۀبرنام«
 ن رخداد است.  یاز ا يا نمونه ،11/8/1394مورخ  یعلوم انسان

ر و ییـ روز تغ ه دانـش بـه  کـ دهـد   ینشـان مـ   ي مذکورها سرفصل ةه درباریاولهاي  یبررس
ن یـ در ا یدرسـ  يهـا  رات برنامـه ییـ تغ یو چگـونگ  یـی ، چرایسـت یمربـوط بـه چ   ينظر يها انیبن

) 1396( یو تـوران  ینینمونـه حسـ   يبـرا  ؛ت نشـده اسـت  یـ رعا ،دیـ ه باکـ گونـه  آن  ،ها يبازنگر
رد یکـ براسـاس رو  ،شـور ک یآمـوزش عـال   یدرسـ  يها ر برنامهییو تغ ينند بازنگرک یاستدالل م

و  یدرسـ  يهـا  ن برنامـه یو تدو يسبب بازنگرهرچند رد یکن رویا .شود یانجام م یشناخت تیغا
رش یالزم شـده و از پـذ   يهـا  نـه یمحدود و با حـداقل هز  یدر زمان ید آموزشیجد يها سرفصل

از  یبانیص بودجـه و پشـت  یتخص يبرا يریگ میتصمد و یجد یدرس يها برنامه یتیمکو حا یدولت
ا یـ ط یده گـرفتن محـ  یـ ه شـدن، ناد کت هکو ت يا رهیل جزیبه دالاما برخوردار است،   ين بازنگریا

نگـر بـه    ی، و نگـاه جزئـ  يا بـازنگر یر ییردن تغکتصور  یو خط یش از اندازه منطقیر، بییبستر تغ
، یشـناخت  تیرات غاییتغ ةخورد ستکات شیتجربن ی، و همچنیدرس يها ر برنامهییا تغی يبازنگر

ن یسـت چنـ  کش ینـ یب شید، و پـ یـ ن نماید را تضـم یجد یدرس يها برنامه یت آتیتواند موفق ینم
 یت آموزشـ یـ فکیتـوان انتظـار    ینم یدرس يها ن برنامهیمسلماً با چن و ار ساده استیبس یراتییتغ

ان منـد  عالقـه اران و کانـدر  دسـت  يتوانـد بـرا   ین اثـر مـ  یـ ا ي، محتـوا یطین شـرا یدر چن داشت.
 . شوداستفاده  کیمک ید باشد و به عنوان منبعیمف یدرس يها برنامه يها سرفصل يبازنگر

دانـش و   یتمـام  ةرنـد ین اثر دربرگیا يه محتواکاست این نکته الزم  يادآوری ،انیدر پا
 ينظـر  يهـا  انیـ ه دانـش و بن کـ سـت، بل ین یدرسـ  يها و برنامه یرات آموزشییتغ ينظر يها انیبن
دانـش و   ؛شـود  یشـامل مـ  مـذکور   ةدر حـوز را  ير بشـر یـ قـرن اخ  میش از نیات بیاز تجرب یناش
قلمـداد  » یدرسـ  يهـا  ر برنامـه ییـ سواد تغ«تواند به عنوان  یو ماست ار ارزشمند یه بسک ییها انیبن
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 یآمـوزش عـال   يزیـ ر برنامه یعال يمصوب شورا يها با سرفصل . همچنین محتواي این اثرشود
 يهـا  و برنامه یرات آموزشییات تغیادبهمه،  با ایناست. نظر، متناسب  مورددرس  يبرا) 1393(

 يدیـ جد يایـ ، ابعـاد و زوا یدگیچیآشوب و پ يها هیر با استعانت از نظریاخ يها سالدر  یدرس
 ییایـ ابعـاد و زوا  ؛است يریگ لکدر حال ش یدرس يها برنامه ةدیچیپ -كرات آشوبناییافته و تغی
 ،اسـت  یا اثـر علمـ  یـ تـاب  ک یکازمند ین ،ست و خود آنین اثر مجال پرداختن به آن نیدر اه ک

 شود. یم ين از پرداختن به آن خودداریبنابرا
زان و یـ عز يهـا  هـا و مسـاعدت   ین اثـر مرهـون همراهـ   یـ ا يریـ گ لکشـ اینکه  یانیالم پاک
 یو همراهـ   خـانواده  ؛شـود  یارزشمند قـدردان  يبه نحوها  آن ازشایسته است ه کاست  یبزرگواران

خـود را   يهـا  ن سـپاس یتر مانهیمراتب صمو الزم است ن اثر بود یساز ا نهیو زم ین دلگرمیاولها  آن
فرصت مطالعـه در  براي ایجاد از استادان و مسئوالن محترم دانشگاه خوارزمی م. ییابراز نماها  آن از

و (دکتـر سیدمحمدحسـین حسـینی)    بـراي یکـی از مؤلفـان    در قالب رسالۀ دکتـري  زمینۀ موضوع 
نـژاد و دکتـر نـادر سلسـبیلی      این رساله آقایان دکتـر غالمرضـا حـاجی حسـین    تیم همچنین اعضاي 

د یـ س فقی، رئـ ياحمـد  احمـد  تـر کد يبه روح بزرگ مرحوم جنـاب آقـا  کنیم.  صمیمانه تشکر می
ه کـ  يبزرگـوار  ؛میفرسـت  یدرود مـ ) سـمت ( ها مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهسازمان 

محمـد  تـر  کد يسازمان، جناب آقارئیس . از یافتت یشان سندیا ين اثر به امضاین ایقرارداد تدو
 ،تربیتـی  ر گـروه علـوم  یتـر محمـد آرمنـد، مـد    کد يجناب آقا  . ازمینک یر مکمانه تشیصم ،ذبیحی
ن امـر  یـ ا يو از ابتـدا تـا انتهـا    نـد ا نمودین اثر را مهیا يریگ لکش ۀنیه زمکم ینک یر مکمانه تشیصم

نسـیم ترهنـده، ویراسـتار؛ کنترلگـر      ؛کارشناس گروه ،لیال شرف ها خانم ارک. از سرندهمراه ما بود
طـرح جلـد،    ؛آرا، آسـیه عاصـی   صـفحه  (بابت روخوانی و ویرایش فنی)؛ فنی، مژگان امیري پریان

ه در کـ  یزانـ یعز ۀیـ لکن از یهمچنـ م و یسپاسگزار هایی هاي پري حیدري ينژاد و پیگیر زهرا فیض
 .کنیم میر کمانه تشیصم ،داشتند یتاب نقشکن یا يریگ لکش


