
 

 

 انتظاری که داریم و دارید...
 دکتر خسرو باقری

 رئیس محترم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
 

های رشته فلللسلفله         ورود دانشجویان گرامی به دوره  
تعلیم و تربیت مایه خشنودی و دلگرمی دست اندرکاران        
این رشته و به ویژه انجمن فلسفه تعلیم و تربیلت ایلران      

 است. 
بی تردید شما انتظارات بجایی از این رشته و استلادان        
دارید که امید است با تالش بیل  از یلیل  اسلتلادان و                  
صاحب نظران تامین گردد و غنای علمی و فکری شما را     
زمینه سازی کند. در مقابل،  ایلن رشلتله نلیلم از شلملا                    
انتظاراتی دارد که با تالش متعهدانه و عالمانه  ملرزهلای           
آن را گسترش دهید و  ژرفای آن را افمون کلنلیلد. در ایلن           
میان  انجمن فلسفه تعلیم و تلربلیلت ایلران  الایلگلاه                

ای دارد و اایی بلرای تلال لم و تلعلارلد فلکلری                    ویژه
اصحاب این رشته است. امید است مشارکت فعال شلملا       

 های انجمن بهره های شیرینی بیافریند. در برنامه
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3131تابستان    
 نه صفحه

خبرنامه انجمن فلسفه تلعلللیلم و تلربلیلت ایلران                
  متولد شد. بنای  بر این بود کله اهلاللی        29تابستان  

فلسفه تعلیم و تربیت را از حال هلملدیلگلر و ف لای              
 رشته مطلع کند. 

در حالی ینجمین شماره خبرنامله فللللی انلجلام          
شود که در چهار شماره قبلی دوستلانلی از           منتشر می 
های مختلف کشور با ارسال اخبار مرتبل  بلا          دانشگاه

رسان هیئت تحریره بودند و اا دارد که از          رشته  یاری 
 ایشان سپاس گذاری خود را اعالم کنیم.

اش   خبرنامه را اگر دنبال کرده باشید  چاچوب اصلی     
هلا       دانید. در هر شملاره گلمارشلی از هلملایل               را می 

های مرتبل    های علمی و دفاعیه   ها  نشست   سخنرانی
با فلسفه تعلیم و تربیت منتشر شده است. علالوه بلر              
این انتشار ادیدترین شماره نشلریلات تلخلللللی             

شلود. گلمارش تللویلری          رشته نیم ا الع رسانی ملی   
های خبرنامه بلود کله     همای  چهارم و ینجم از بخ  

 مورد استقبال مخا بین قرار گرفته است.
ارائه گمارشی از آخرین تلمیمات و مباحث هیلئلت        

های فلارسلی و       مدیره انجمن  معرفی ادیدترین کتاب    
هلای    هلای شلاخلر گلروه        انگلیسی و معرفی فعالیت 
ای فعال در این حوزه نلیلم      آموزشی  یژوهشی و رسانه 

مهمان ثابت خبرنامه بوده است و انشاله با یاری شملا      
 یربارتر خواهد شد.

توانید مطالب خود را از  ریق ایمی، بله هلملراه             می
های مرتب  در اختیار هیئت تحریره قرار دهیلد.      عکس

های گذشته خبرنامه از  ریلق    الزم به ذکر است شماره    
( pesi.irتارنمای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران )

تلوانلیلد بلا ارسلال          قاب، دسترسی است. همچنین می   
مشخلات و ایمی، خود به این آدرس  رمن دریافلت          
خبرنامه  در اریان آخرین اخبار انجمن نیم قرار گیرید   

(pesi.anjoman@gmail.com .) 

 
 خبرنامه انجمن دو ساله شد!
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به هملت   “  فلسفه تعلیم و تربیت در عم،” همای   
دانشگاه خورازمی و با همکاری نهادهای مختللف از      

 61و    61امله انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران         
در یردیس کلر  ایلن دانشلگلاه بلرگلمار               6121مهر  

 خواهد شد.  
 بق اعالم تارنمای همای   دکتر میرعبدالحسین      

زاده )استاد براسته رشته فلسفله تلعلللیلم و           نقیب
تربیت(  خانم ایلمابل، ملیلللون )ریلیلس ملوسلسله                   

های فلسفی در یاریلس( و آقلای الیلن وان             یژوه 
یارک )ا ستاد دانشگاه ملی ژاین( در افتلتلاحلیله بله          
سخنرانی خواهند یرداخت. در برنامه اختتامیه نلیلم        

های فلسفله تلعلللیلم و           میهمان نام آشنای همای    
تربیت ایران خانم دکتر آن ییلگرن )استلاد دانشلگلاه            

 استکهلم سوئد( سخنرانی خواهند نمود.
ها به صلورت ملیلمگلردهلای           در این همای   ارائه   

فللسلفله    ” تخللی موازی در موروعاتی همچون      
فلسفه عللوم انسلانلی و       ”     “ تعلیم و تربیت در عم،    

هلا و     ملهلارت  ”    “ فلسفه آموزش علللوم    ”    “ ااتماعی
فلللسلفله     ”     “ محتوای برنامه فلسفه برای کودکلان    

  “ فلسفه تربیت معلللم    ”  “مدیریت  آموزش و تدریس 
فلللسلفله     ”     “ اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت” 

فلللللسللفلله آمللوزش  ”    “ آمللوزش فللنللی و حللرفلله ای     
صلورت خلواهلد     “  فلسفه آموزش هنر ” و “  بمرگساالن
 یذیرفت.  

های النلبلی ایلن         الزم به ذکر است یکی از برنامه     
های تخللی است که فهلرسلت آن     همای   کارگاه 

در ادول ذی، آمده است. برای کسب ا العات بیشتر      
 توانید به تارنمای همای  مرااعه فرمایید: می

http://www.philosophyinaction2014.ir 

ششمین همای   انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایلران          
فللسلفله آملوزش      ”   با موروع   6121در اوای، یائیم سال  

 در دانشگاه شهید بهشتی برگمار خواهد شد.“ عالی
خبرها حاکی از آن است که دبیرخانه همای  فعاللیلت         
خود را آغاز نموده و کمیته دانشجویی نیم چندین السه       

الهدی )دبیر علمی هلملایل (       با ح ور دکتر امیله علم 
 تشکی، داده است.

بر اساس آخرین تلمیمات  قرار بر این است که چلنلد            
الد کتاب از آثار مرتب  با فلسفه آموزش علاللی تلوسل        
این کمیته ترامه و منتلشلر گلردد. تلهلیله ملجلملوعله                    

هایی با صاحبنظران و اندیشمندان فلسفه تعلیم  ملاحبه
و تربیت با محوریت فلسفه آموزش عالی نلیلم از الملله              

های این کمیته اعالم شده است. همچلنلیلن بلرای           برنامه
سازی و ایجاد زمینه  کارگروهی از این کمیته قلرار         گفتمان

 ای را آماده سازد. است تولیدات رسانه
بنا به اعالم دبیرخانه همای   فراخوان رسمی مقلاالت         

رسانی خواهد شد و با  و محورهای مربوط به زودی  ا الع   
توانند اویای    مندان می  اندازی تارنمای همای   عالقه    راه

 آخرین ا العات و اخبار آن باشند.
های این همای  از      تالش خواهد شد تا آخرین ا العیه    

 ریق تارنمای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت و خبرنلامله       
نیم به ا الع استادان  دانشجویان و یژوهشگران این حوزه   

 رسانده شود.

 از همایش ششم  انجمن چه خبر؟

 “فلســفـــــه تعلیم و تربیت در عمل”هـمــایـــش   
 در دانشگاه خوارزمی 

 مجری موضوع کارگاه

 ایماب، میلون تفکر انتقادی

 ایماب، میلون مسئله ارزشیابی در فلسفه برای کودکان

 آن ییلگرن گفتگوی سقرا ی

 این هوان یارک اعمال ذهنی و مهارتهای تفکر

 دکتریحیی قائدی مهارتهای عمومی مربی گری فلسفه برای کودکان

 دکتریحیی قائدی اایگاه یرس  گری در فلسفه برای کودکان

 دکتریحیی قائدی داستان نویسی در فلسفه برای کودکان

 دکتر یمدان منلوریان آشنایی با مهارتهای یادگیری مبتنی بر یرس : نکته های کاربردی

 دکتر ایراندخت فیاض تعام، یویا

 دکترمریم دیبا تحلی، هوش هیجانی از  ریق کاوشگری فلسفی

 دکترسیمین بازرگان ماتریس زندگی در  بیعت و یادگیری فلسفه ورزی

 هدایتی دکتر مهرنوش رقر فلسفی بر آهنگ موتمارت روانشناسی: تلفیقی از نظریه لیپمن و ویگوتسکی

 دکتراسماعی، زاده تفکر سیستمی

 سحر سلطانی فلسفه برای کودکان

 فرانک مهرگان خالقیت

 دکتر ناای مهارتهای کندوکاو فلسفی

 دکتر ناای فلسفه برای کودکان

دست کم یکی از مباحث عمده فلسفه تعلیم و تربیت اندیشدن فلسفی در باره اعمال تربیتی و بکارگیری آن است. از آنجا کله      ” 
تعلیم و تربیت زمینه گسترده ای دارد و آموزش های گوناگون را در برمی گیرد. فلسفه عملی را می توان به سایر زمینه های نیلم        
گسترش داد نظیر نگرش فلسفی به برنامه درسی  فناوری آموزشی  آموزش علم های مختلف  آموزش هنر هلا. از سلوی دیلگلر           
حتی در خود این آموزش ها نیم می توان به شیوه فلسفی عم، کرد آنچنانکه فلسفه برای کودکان مدعی است و تالش هایی کله      

 “ در سایر حوزه ها صورت می گیرد تا تفکر انتقادی را دان  آموزان و دانشجویان خود رشد دهند
 )بخشی از ییام دبیر علمی همای   آقای دکتر یحیی قائدی(

mailto:http://www.philosophyinaction2014.ir/


 

 

 خبرنامه الکترونیکی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
 مدیر مسئول: دکتر محمد حسنی/ سردبیر: دکتر ررا محمدی/ مدیر داخلی: مجتبی همتی فر

همکاران این شماره: دکتر مراد یاری دهنوی  حبیب رحیم یور  علی یارسانیا  سید نقی موسوی  افلسانه عبلدلی  الهلام               
 صباحی  و خانم خسروی

—————————————————————————————— 
هد شد/ عالقه  توجه:    رنامه به صورت فللنامه منتشر خوا را متناسللب بللا          مندان می   خب تواننللد مطالللب خللود 

ارسلال نماینلد/  آخلرین مهللت           ”rmrahy@gmail.com“چارچوب خبرنامه و به صورت تایپ شده از  ریلق ایمیل،        
خبرنامه واصل، شلود  بلرای       ارسال مطالب  یک ماه قب، از انتشار خبرنامه است. مطالبی که یس از تاریخ تعیین شده به      

های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت/  هیئت تحریره خبرنامه در رد و یذیرش  و همچنین ویلرای  مطاللب          شماره
 ارسالی آزاد است.

یازدهمین شماره دوفللنامله    
اسلالم و    “علمی ل ترویجلی      

منتشلر   ”های تربیتی   یژوه 
شد. گفتنی است این نشریله        

ای علللملی ل           نامله   دوفل،
تللرویللجللی اسللت کلله بلله         

امتلیلازی ملهسلسله          صاحب
آموزشی و یلژوهشلی املام          
خمینی )ره(  مدیرمسلئلوللی        
علیررا اعرافی و سردبیری محمداواد زارعان منتشر       

 شود. می
 فهرست مقاالت این شماره بدین شرح است:

نقد و بررسی رویکرد تلفیقی در فلسفه تلعلللیلم و               “

  ”بر مبنای فلسفه اسالمی  می تربیت اسال

 فا مه اردبیلی و سعید بهشتی *
  ”نق  نخبگان دینی در تربیت دینی“

 یناه ررا اعرافی و علی حسین علی *
های تربیتی    شناسی در فلسفه مشاء و داللت       معرفت“
  ”آن

نیا  محمد داوودی و ملنلللوره           محمدعلی شکری  *
 صداقت

تربیت اخالقی و سعادت در نظام آملوزشلی ایلران              “
  ”مقابله دیدگاه فارابی  الک  رورتی

 سمانه امینی مشهدی و محمدررا آهنچیان  *
و    واکاوی سبک زندگی متعّلم در تمدن نوین اسالمی        “

  ”یشمندان غربی اند  مقایسه آن با آراء 

 مراان کیان و محمدمهدی سحری   *
های تربیتی ییلاملبلر )د( در           بررسی اصول و روش  “

  ”موااهه با خا یان نسبت به حقوق شخلی ایشان

 نسب باف و سیدمحمدررا موسوی ررا یارچه*
  ”خانواده و مدیریت الگویذیری نواوان“

 حیدر کوشا و ابوالف ، ساادی غالم *

 اطالعیه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
ضمن تبریک آغاز سال تحصـیـلـی جـ یـ   بـه              

رسان  که برای بهبود خـ مـاا انـجـمـن           اطالع می 
فلسفه تعلیم و تربیت از هـمـه اعیـای انـجـمـن               

شود تا در اسرع وقت نسبت به پرداخـت     تقاضا می 
توانی  اطالعاا   حق عیویت خود اق ام نماین . می   

ــل                ــیـ ــمـ ــق ایـ ــریـ ــی را از طـ ــلـ ــیـ ــمـ ــکـ تـ
pesi.anjoman@gmail.com         و یـا شــمــاره تــمــا

 کسب نمایی . با سپا  33199909390

تارنمای انجمن فلسفه تلعلللیلم و تلربلیلت ایلران                
درگاهی است که رویدادهای ملرتلبل  بلا انلجلملن را                

رسانی نموده و عالوه بلر آن مسلتلنلدات قلابل،                 ا الع
 دهد. مندان قرار می ای را در اختیار عالقه استفاده

* بخشی از تارنمای ا العیه اللسلات ملاهلانله و            
گلیلرد کله       های تخللی انجمن را در بر می     نشست

 البته این بخ  نیاز به تکمی، و اصالح دارد.
* بخشی از این تارنمای  ا لالعلات و مسلتلنلدات              

های انلجلملن را در اخلتلیلار قلرار                مربوط به همای   
ها نلیلم از       دهد که فای، چکیده مقاالت این همای        می

 لینک مربو ه قاب، دسترسی هستند.
* با تواه به دغدغله بسلیلاری از دانشلجلویلان و              

یژوهشگران  در بخ  دیگر این تارنملا فلهلرسلتلی از          
های کارشناسی ارشد و دکتری دفاع شلده از        نامه  یایان

ابتدای انقالب تا کنون بارگذاری شده و در حال تکمیل،    
ها نیم در دستلرس   نامه است. چکیده برخی از این یایان   

روزرسانی این ا العلات بلا هلملت        قرار گرفته است. به   
تواند مجلملوعله ملفلیلدی را در             مندان می   همه عالقه 

 اختیار یژوهشگران قرار دهد.
های خبرنامه انجمن نلیلم بلخل  از          *بایگانی فای،  

های مختلللف     توان شماره تارنمای مذکور است که می  
 خبرنامه را از آن دانلود نمود.

عالوه بر این فهرستی از اع لای هلیلئلت علللملی              
وابسته به رشته فلسفه تعلیم و تربیت  مشلخلللات          

هیئت مدیره انجمن ادوار مختلف و همچنلیلن ملوارد      
دیگر نیم در این تارنما در دسترس قرار گرفلتله اسلت.            
همچنین در بخشی از این تارنما  لینلک نشلریلات  و            
مهسسات فعال مرتب  با حوزه مطالعلاتلی فلللسلفله          

 تعلیم و تربیت معرفی گردیده است.
توانید رمن ارسال ا العات مرتبل  بلا         شما نیم می 

اهداف تارنمای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت به یر بار       
 شدن آن کمک کنید.

 

 معرفی تارنمای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
www.pesi.ir 


