ستارهای در آسمان رشد

نکوداشت جعفر ربانی (اصفهان)1333 ،
ویراستار مجالت رشد

مدارج تحصیلی
کارشناسي شیمی از دانشگاه اصفهان ()1358
کارشناسـي ارشـد مدیریـت فرهنگـی (دانشـگاه
تهـران ـ جهـاد دانشـگاهی)

و بازنشستگی
سـردبیر مجلـه رشـد راهنمایـی تحصیلـی (به
مدت ده سـال)
سردبیر مجله رشد معلم (به مدت  5سال)
سر ویراستار مجالت رشد

خدمات
دبیر دبیرستانها ()1358-60
مدرس و رئیس مرکز تربیت معلم ()1360-65
معاون پرورشی استان ()1366-68
معاون هنرستان فنی ()68-70
مدیـرکل دفتر انتشـارات کمکآموزشـی (-72
)1370
معـاون دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسـی
( )1372-4بخـش علـوم انسـانی و تولید مجالت
رشد تخصصی
سرویراسـتار دفتـر برنامهریـزی و تألیـف کتب
درسـی ()1372-82
کارشـناس مسئول مجالت رشـد تخصصی در
دفتر کمکآموزشـی ()1382-84
معـاون سـازمان دانشآموزی کشـور ()84-87

افتخارات
 .1احراز عنوان کارشـناس نمونة ملی در سـازمان
پژوهـش (براسـاس فعالیتهـا و سـوابق علمی ـ
آموزشـی) و دریافـت جوایـز و لوح تقدیـر از وزیر
وقـت و نیز رئیس وقت سـازمان برنامـه و بودجه
و امور اسـتخدامی
 .2دريافـت جایـزة کتاب فصـل ( )1387و کتاب
سـال جمهـوری اسلامی (کار مشـترک) بـه
مناسـبت سـر ویراسـتاری کتـاب فرهنگنامـه
«نـامآوران» ،در ردة نوجوانـان (سـال )1388
 .3دریافـت تقدیرنامه برای پایاننامه دانشـجویی
کارشناسـي ارشـد (تحـت عنـوان سـنجش
میدانـی هویت ملـی دانشآموزان دوره متوسـطة
دبیرسـتانهای تهـران)
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آثار
الف) كتابها
 .1سـکة صاحـب عیـار؛ شـامل گفتوگوهایـی با
اسـتادان زبان و ادب فارسـی (انتشـارات مدرسه،
)1374
 .2دانشـنامه اقلام کتابهـای فارسـی دوره
راهنمایـی تحصیلی ( 3مجلد ،انتشـارات محراب
قلـم)1375 ،
 .3کتابهـای کار بـرای کتـب فارسـی دوره
راهنمایـی تحصیلـی ( )1375تقدیـر شـده در
جشـنواره کتـاب رشـد (انتشـارات مدرسـه)
 .4هویّـت ملی (انتشـارات انجمن اولیـا و مربیان،
)1379
 .5از انشـا تـا نویسـندگی (انتشـارات مدرسـه،
 )1380تقدیـر شـده در جشـنواره کتـاب رشـد
()1381
 .6گزیـدة سـننالنبی (اثـر عالمـه طباطبایـی)؛
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان
()1381
 .7بیتالمقـدس (کتابـی بـرای نوجوانـان ،مصور
و رنگـی ،بـه منظـور معرفـی ایـن شـهر کهـن از

منظـر سـه دیـن ابراهیمـی یهـود ،مسـیحیت و
اسلام ،انتشـارات مدرسـه)1381 ،
فرهنـگ نامآوران (مصور ،رنگی ،کاغذ گالسـه

.8
شـامل معرفی بیش از هزار چهرة برجسته ایرانی
و جهانـی در زمینههـای مختلـف) .ایـن کتاب به
عنـوان کتـاب سـال جمهـوری اسلامی در ردة
نوجوانـان ،در سـال  ،1388حائـز دریافـت لـوح
تقدیـر و جایـزه شـد (مؤلـف ايـن اثر و ويراسـتار
ارشـد معرفي شده و كاري اسـت مشترك) .ناشر
اثر نشـر طاليي اسـت.
 .9مثنـوي جـوان؛ گزيـده داسـتانها ،حكمتها،
آيـات و احاديث مثنوي مولوي (نشـر قو)1390 ،
 .10معلمان بزرگ اين قرن (زير چاپ)
 .11ترجمـه كتابهـاي ( Spyطولـي) ( Voteرأي)
و ( First World Warجنـگ جهانـي اول) زير چاپ
ب) مقالهها
ً
دههـا مقاله كـه عمدتا در مجالت رشـد عمومي،
رشـد تخصصي و نيز در نشـريات آينـه پژوهش،
جهـان كتـاب و ميراث علمي اسلام و ايران ،طي
اين سـالها به چاپ رسـيده اسـت.
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ستارهای در آسمان رشد

نکوداشت عليمحمد بخشوده
(تربت حيدريه ،)1316 ،مدير داخلي مجله
رشد آموزش فنيوحرفهاي و كاردانش

زندگینامه
عليمحمـد در پنج سـالگي با ذغـال روي كاغذ
خطـوط درهـم برهـم و مبهمـي ميكشـید.
دايـياش از ايـن خطوط ،پيش خـود تصاويري
مجسـم ميكـرد و باالخـره بـه پـدر او گفـت:
«ايـن بچـه را بايـد به دبسـتان بفرسـتيم».
امـا پدر مخالفـت كرد و گفـت« :اول بايد قرآن
را يـاد بگيرد و بعد برود دبسـتان».
پـس از آمـوزش قـرآن او را بـه دبسـتان
فر سـتا د ند .
روز اولـي كـه معلـم كالس اول ديكتـه گفـت،
بـه بركـت قـرآن ديكتـه را بيغلـط نوشـت و
معلـم ده ،برگههـاي ديكته را بـه او داد و گفت:
«هـر كـدام را مثـل ديكتة خـودت بـود و غلط
نداشـت ،كنار بگـذار و زير غلط ديگـر ديكتهها

را خـط بكـش و به من برگردان .خـودم كنترل
ميكنـم و نمـره ميدهـم».
در سـالهاي بعـد هـم ايـن کار ادامـه داشـت
و او نقـش كمـك آمـوزگار را ایفـا میکـرد.
اينگونـه بـود کـه او عاشـق معلمـي شـد.
دوران ابتدايـي و دبيرسـتان بـه سـرعت
گذشـت و وي بـه دريافـت مدرك ديپلـم علوم
تجربـي نائـل شـد .چون رفتـار ،كـردار و گفتار
معلمـان نسـبت بـه او بسـيار خوب بـود ،دلش
ميخواسـت شـغل معلمـي را انتخـاب كنـد.
بـراي ادامـة تحصيـل بـه مشـهد رفـت و در
كنكـور دانشسـراي مقدماتـي شـركت كـرد و
قبـول شـد .پـس از يـك سـال دورة كارورزي،
سـال بعـد بـراي آمـوزگاري بـه اسـتخدام
آموزشوپـرورش درآمـد .رئيـس فرهنـگ وقت
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يـك روز رئيـس دانشسـراي راهنمايـي
تحصيلـي بـه سـراغ او آمـد و گفـت« :مدتـي
اسـت بيـن دبيـران زيستشناسـي مشـهد
مشـغول جسـتوجو هسـتم كه يـك دبير قوي
بـراي دانشسـراي راهنمايي تحصيلـي انتخاب
كنـم و نتيجـة نهايـي شـما هسـتید».
وي شـرايط و امتيـازات دانشسـراي راهنمايي
تحصيلـي را برشـمرد و گفـت« :اگـر موافـق
هسـتيد بـراي انتقـال شـما اقـدام كنـم».
بـه آنجـا انتقـال یافـت و بـه عنـوان مـدرس
مشـغول كار شـد .چند سالي گذشـت و انقالب
بـه وقـوع پيوسـت و دانشسـرا تعطيـل شـد.
مدتـي بعـد ادارة كل آموزشوپـرورش ابلاغ
مدرسـي مراكـز تربيـت معلـم مشـهد را بـه
او داد .ایـن مراكـز عبـارت بودنـد از :تربيـت
معلـم شـهید بهشـتي ،تربیـت معلـم شـهيد
هاشـمينژاد و تربیـت معلم شـهيد كامياب كه
در هـر سـه جـا درس داشـت .چـون عشـق به
معلمـي از كودكـي در وجـودش موج مـيزد ،با
عالقـه تدريس میکـرد .در مراكـز تربيت معلم
درسهـای نظـری را در كالس و درسهـای
عملـي مثـل زمينشناسـي و گياهشناسـي را
در دامـن طبيعـت و بـا نمونهبـرداري عملـي از
طبیعـت انجـام مـيداد.
دكتر كوهسـتاني ،رئيس دانشكدة علوم تربيتي
«دانشـگاه فردوسـي» چندنفر از مدرسان مركز
تربيـت معلـم شـهيد بهشـتي را بـراي تدريس
درس كارورزي دعـوت كـرده بـود كـه يكي هم
عليمحمـد بخشـوده بود .او مدت  13سـال در
اين دانشـكده مشـغول كار بود.
«ادارة آمـوزش عالـي ضمـن خدمـت» بـراي
دورة كارشناسـي و دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

او را با يك ماشـين جيپ به روسـتاي «خيرآباد
محوالت» برد و به مدير مدرسـه سـفارش كرد و
كار او از روز  5مهـر  1337شـروع شـد.
اوقـات بـيكاري را در روسـتا بـراي كنكـور
مطالعـه ميكـرد .سـال بعـد در كنكور شـركت
كـرد و قبـول شـد .هشـت مـاه در روسـتا
گذشـت و در دانشـكدة علوم دانشـگاه تهران و
دانشسـراي عالـي قبـول شـد .رئيـس فرهنگ
موافقـت كـرد و او به ناحيـة  8آموزشوپرورش
تهـران منتقـل شـد؛ چـون اسـتادان دانشـگاه
تهـران بيـن دانشـكدة علـوم و دانشسـراي
عالـي مشـترك بودنـد و برخـي درسهـا را در
هـر دو جـا تدريـس ميكردنـد.
در سـال  1342در رشـتة «آمـوزش علـوم
طبيعـي» (زيسـت گياهـي ـ جانـوري و
زمينشناسـي) بـه دريافـت مـدرك ليسـانس
نائـل شـد .بيشـتر اسـتانهاي كشـور بـه دبير
علـوم نیـاز مبـرم داشـتند و او بـه اسـتان
كرمانشـاه رفـت .چـون شهرسـتان «قصـر
شـيرين» دبيـر نداشـت ،بـه آنجـا اعزام شـد و
در دبيرسـتانهاي قصـر شـيرين مشـغول كار
شـد .در سـال  1345از دانشسـراي عالـي
تهـران فـوق ليسـانس علـوم تربيتـي گرفـت.
پـس از هشـت سـال خدمـت در قصر شـيرين
بـه مشـهد منتقـل شـد و چـون شهرسـتان
قوچـان دبيـر علـوم نداشـت ،او را بـا امتيازاتي
بـه آنجـا فرسـتادند.
طبق قولي كه داده بودند ،در سـال بعد به مشـهد
برگشـت و در دبيرستانهاي مشـهد مشغول كار
شـد .روزها در دبيرسـتانهاي دخترانه و شـبها
در كالسهـاي كنكـور تدريـس ميكـرد و چنـد
سـالي به این منوال گذشـت.
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كتابهـا تطبيـق داده شـده و انتخـاب شـده
اسـت و او باید  720كيت درسـت كند .اسـتاد
بـه تهـران آمـد و بـا او قـرارداد بسـتند ،امـا
گفـت« :چـون بـراي مـدارس شـاهد اسـت ،از
حـق خـودم میگـذرم».
قـرار شـد دفاتر راهنمـا را خـود وزارتخانه چاپ
كنـد و محتـوا را او بدهـد .وي بـه خراسـان
برگشـت و كار شـروع شـد .پـس از چندمـاه
كيتهـا آمـاده شـدند و در تهران بـه ادارة كل
شـاهد تحويـل داده شـدند .آنهـا هـم بـه هـر
مدرسـة شـاهد يـك كيت فرسـتادند كـه االن
هـم موجـودات و معلمـان آن را بـا خـود بـه
كالس مـي برنـد و  24نمونـه را بـه شـاگردان
معرفـی میکننـد.
در سـال  1373پـس از  35سـال تدريـس
ظاهـرا ً بازنشسـته شـد ،ولـي چهـار روز بعـد
گفتنـد« :بـه تهـران برويـد و در وزارتخانـه بـا
گروههاي آموزشـي كشـوري همـكاري كنيد!»
بـه تهـران آمـد و چنـد سـالی را هـم در ايـن
كار گذرانـد.
از سـال  1384تاکنـون به عنـوان مدير داخلي
مجلـة رشـد فنيوحرفـهاي و كاردانـش انجـام
وظيفـه ميكنـد .تاكنـون  45شـماره از ايـن
مجلـه انتشـار یافته اسـت.

بـرای تدریـس زمينشناسـي و زيستشناسـي
از او دعـوت کردند و پذیرفت .همچنین او عضو
هرباريـوم ( ،Herbariumمركـز خشـك كـردن
گياهـان) دانشـگاه فردوسـي بـود و روزهـاي
جمعـه با اعضـای هرباريوم از چهـار صبح براي
جمـعآوري گياهـان دارويـي و غيردارويـي بـه
كوههاي سـرخس ،نيشـابور ،كالت نادر و سـاير
مناطـق ميرفـت .نمونههـاي جمعآوري شـده
را هـم بـه نـام خـود ثبـت میکـرد کـه كتـاب
چـاپ شـدة آن هـم موجود اسـت.
در طـول سـالهاي تدريـس در مراكـز تربيـت
معلم يكي از اثرگذارترين و زيباترين كارهايش،
كاري بـود كـه با عالقـه زياد و خسـتگيناپذير،
بـا وجـود حجـم سـنگين كار ،بـراي مـدارس
شـاهد انجام داد .سـيداصغر جوادي ،سرپرست
مـدارس شـاهد ،ميخواسـت بـراي دورة
راهنمايـي تحصيلـي يـك كيـت زمينشناسـي
شـامل انـواع سـنگها ،كابينتهـا و فسـيلها
آمـاده کنـد و از همة اسـتانهای کشـور نمونه
فرسـتاده بودنـد .اسـتاد بخشـوده محتويـات
كيـت را براسـاس آنچـه در سـه كتـاب بـود
انتخـاب كـرد و نمونـة جمعآوري شـده و كيت
را بـه تهران فرسـتاد.
مدتـي بعـد اعالم شـد كه كيـت او بـا محتواي
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آثار
الف) جزوات
ميكروسـكوپ؛ گروههـاي خونـي؛ سـنگها؛
خشـك كردن پرندگان؛ خشـك كـردن گياهان؛
تشـريح قورباغـه؛ دسـتور كار آزمايشـگاه علـوم
تجربي؛ تشـريح خرگـوش؛ چگونگـي جمعآوري
ن اول ،دوم ،سـوم و چهـارم
فسـيلهاي دورا 
زمينشناسـي؛ سنگشناسـي عملـي (بـراي
دورة كارشناسـي علـوم تجربـي آمـوزش عالـي
ضمـن خدمت)؛ گياهشناسـي عملي (بـراي دورة
كارشناسـي علـوم تجربـي ،آمـوزش عالي ضمن
خدمت)؛ زيسـت جانوري (براي دورة كارشناسـي
علـوم تجربـي ،آمـوزش عالـي ضمـن خدمـت).

ب) كتابها (مشاركتي)
فلور خراسان
رستنيهاي خراسان
ج) مقاالت
 12مقاله در مجلة رشد فنيوحرفهاي و كاردانش
 8مقاله در مجله رشد دانشآموز
يك مقاله در مجله رشد آموزش ابتدايي
مصاحبه در مجله رشد زيستشناسي
يك خاطره در مجله رشد معلم
يـك خاطـره در مجلـه رشـد فنيوحرفـهاي
و كاردانـش
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نكوداشت دكتر منيژه رهبر (تهران،)1324 ،
سردبير مجله رشد آموزش فيزيك

مدارج تحصيلي
دیپلم ریاضی ()1343
کارشناسـی فیزیـک دانشـکده علـوم ،دانشـگاه
تهـران ()1347
کارشناسـی ارشـد فیزیـک ،دانشـکدة علـوم،
دانشـگاه تهـران ()1349
دکتـرا (مهندسـی هسـتهای) ،ایمپریـال کالـج،
دانشـگاه لنـدن ()1357

 .2دريافـت جایـزة بیسـتمین دورة کتـاب سـال
جمهـوری اسلامی ایـران)1381( ،
.3كسبجایزةکتابشایستةتقدیرزمستان)1388(،
 .4دريافت جایزة کتاب فصل زمستان)1389( ،
 .5دريافـت جایزة بیسـت و هفتمیـن دورة کتاب
سـال جمهوری اسلامی ایران)1388( ،
 .6جایـزة بیسـت و هفتمیـن دورة کتـاب سـال
جمهـوری اسلامی ایـران)1389( ،

خدمات
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضـو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن فیزیـک ایران
رئیس گروه فیزیک مرکز نشر دانشگاهی
سردبیر مجلة رشد آموزش فیزیک
عضـو شـورای برنامهریـزی گـروه فیزیـک و
سـازمان پژوهـش و برنامهریزی آموزشـی وزارت
آموز شوپـرورش

آثار
کتابها
« .1مهندسـی هسـتهای پایـه» ،تألیـف آرتـور د.
فوسـتر ،رابـرت ال .ترجمـة علـی افشـار بکشـلو،
منیـژه رهبـر ،مرکـز نشـر دانشـگاهی ()1364
« .2آشـنایی بـا فیزیـک هسـتهای» (جلـد اول)
تألیـف کنـت کریـن ،ترجمـة محمـد ابراهیـم
ابوکاظمـی ،منیـژه رهبـر (برنـده جایـزة کتـاب
سـال دانشـگاه تهـران )1373
« .3فیزیـک جدیـد» تألیـف کنـت کریـن،
ترجمـة منیـژه رهبر و بهـرام معلمی .مرکز نشـر

افتخارات
.1كسبجایزةکتابسالدانشگاهتهران)1373(،
1

پنجـم) ،ترجمـة جاللالدیـن پاشـاییراد ،منیژه
رهبـر ،مرکـز نشـر دانشـگاهی ()1386
« .10فیزیـک مفهومـی» تألیـف پـل جـی.
هیوئیـت ،ترجمة منیژه رهبر ،انتشـارات فاطمی،
(( )1388کتـاب فصـل زمسـتان  ،)1388کتـاب
سـال جمهـوری اسلامی ایـران)1389 ،
« .11فیزیـک» (جلـد دوم) .تألیف رابرت رزنیک،
دیویـد هالیـدی ،کنـت اس کریـن (ویراسـت
پنجـم) ،ترجمـة جاللالدیـن پاشـاییراد ،منیژه
رهبـر ،مرکـز نشـر دانشـگاهی ()1389
« .12اکتشـافات فضایـی» ،تألیف جـی .بال ،پی،
پارنـت ،د .فرانـک ،ترجمة منیژه رهبر ،انتشـارات
فاطمـی( )1389( ،برگزیـدة بیسـت و هفتمیـن
دورة کتـاب سـال جمهوری اسلامی ایران)
« .13بهخاطـر فیزیـک» تألیـف والتـر لویـن،
وارن گلدسـتاین ،ترجمـة منیژه رهبر ،انتشـارات
فاطمـی)1393( ،
« .14مبانـی فیزیـک» تألیـف ریمونـد سـروی،
کریـس دونیـل (ویراسـت نهـم) ترجمـة منیـژه
رهبـر ،انتشـارات فاطمـی)1394( ،

دانشـگاهی ( 1379برنـدة کتاب سـال جمهوری
اسلامی ایـران)1381 ،
« .4الکتریسـته و مغناطیـس» تألیـف ادوارد ام.
پورسـل ،ترجمة منیـژه رهبر ،هالـة المعی ،مرکز
نشر دانشـگاهی ()1381
« .5بیوفیزیـک تابـش» تألیـف ادوارد ال .آلپـن،
ترجمـة منیژه رهبر ،حسـن عسـگری شـیرازی،
مرکـز نشـر دانشـگاهی ()1381
« .6اختـر فیزیـک سـتارهای» (جلـد اول) ،تألیف
اریـکا بـرم ویتـس ،ترجمـة منیـژه رهبـر ،مرکـز
نشـر دانشـگاهی)1383( ،
« .7آشـنایی بـا کیهانشناسـی» ،تألیـف جیانت
ویشـنو نارلیـکار ،ترجمة منیژه رهبر ،مرکز نشـر
دانشـگاهی( )1388( ،کتـاب شایسـتة تقدیـر
زمسـتان )1388
« .8فیزیـک روز بـرای همـه» ،تألیـف الکسـاندر
جـوزف و دیگـران ،ترجمـة منیژه رهبر ،شـرکت
انتشـارات علمـی فرهنگـی)1384( ،
« .9فیزیـک» (جلـد اول) ،تألیف رابـرت رزنیک،
دیویـد هالیـدی ،کنـت اس کریـن (ویراسـت
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نکوداشت شهال زارعی
(شمیران ،)1332 ،مدیر داخلی مجله رشد
آموزش زبانهای خارجی

زندگينامه
پـدر و مـادرش زادة نیسـتانک یکـی از
روسـتاهای ناییـن بودنـد .آنهـا سـال 1325
بـه تهـران مهاجـرت كردنـد و داراي دو فرزنـد
شـدند؛ يـك پسـر و يـك دختـر.
شـهال تحصيلات ابتدايـي و متوسـطه خـود
را در دبسـتانها و دبيرسـتانهاي شهرسـتان
شـميران بـه پايـان رسـاند و در خـرداد 1350
از «دبيرسـتان ايراندخـت» در رشـتة طبيعـي
فارغالتحصيـل شـد .مهـر  1351در دانشـگاه
عالمـه طباطبايـي (مدرسـه عالـي پـارس) در
رشـتة ادبيات انگليسـي پذيرفته شـد و در سال
 1356مـدرك ليسـانس خـود را دريافـت كرد.
سـال  1352در حـال تحصيل و درس خواندن،
ازدواج كـرد و اوليـن فرزنـدش در سـال 1354
متولـد شـد و  8سـال بعـد ،دوميـن فرزند خود
را به دنيـا آورد.

در آن سـالها علاوه بـر تحصيـل در يـك
شـركت خصوصـي كار ميكـرد .پـس از اتمـام
تحصيالتـش وارد آموزشوپـرورش شـد و بـه
صـورت آزمايشـي ،يـك سـال در شهرسـتان
كـرج تدريـس كـرد و بعد از رسـمي شـدن ،به
مـدت  8سـال در مـدارس مختلـف شهرسـتان
كـرج به تدريس زبـان انگليسـي پرداخت .پس
از تولـد فرزنـد دوم خـود تصميـم گرفـت بـه
تهـران منتقل شـود .ضمن آشـنايي با سـازمان
پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي ،مصمـم شـد
وارد آن سـازمان شـود .بعـد از تلاش بسـيار
در دفتـر برنامهريـزي و تأليـف كتـب درسـي
كـه آن زمـان «دفتـر تحقيقـات ،برنامهريزي و
تأليـف كتابهـاي درسـي» نـام داشـت ،جذب
شـد و در سـال  1364كار خود را با گروه زبان
انگليسـي آغـاز كـرد .نخسـت بـه عنـوان دبيـر
شـاغل در پسـت پژوهشـيار زيستشناسـي و
1

برنامههـا و تشـكيل كالسهـاي تربيت مدرس
بـراي كتابهـاي جديدالتأليـف زبان انگليسـي
شـركت در جمـع دبيـران مناطـق مختلـف
تهـران در سـالهاي 1366-79
مسـئول شـوراي بررسـي كتابهاي آموزشي
و كمكآموزشـی برای دورة راهنمایی در سـال
 80-81و همچنیـن عضویت در هیئت بررسـی
کتابهای کمکآموزشـی و آموزشـی
شـرکت فعال در کالسهـای دانشافزایی که
توسـط دفاتـر برنامهریـزی و تألیـف کتابهای
درسـی و همچنیـن دفتـر کمکآموزشـی،
تـدارک دیـده شـده بود.

زمينشناسـي مسـلط به زبـان انگليسـي كه از
پسـتهاي نظامهـاي جهانـي بـود ،مشـغول به
فعاليـت شـد و در سـال  1367بـه عنـوان دبير
شـاغل در پسـت پژوهشـيار تربيت معلـم ادامه
فعاليـت داد.
سـال  1371بـه سـمت مسـئول گـروه
زبـان انگليسـي منصـوب شـد .همزمـان بـا
فعاليتهـاي گـروه زبـان انگليسـي از سـال
 1365تاكنـون مديـر داخلـي مجلـه «رشـد
آمـوزش زبانهـاي خارجـي» اسـت.
سـال  1374در رشـتة برنامهريـزي آموزشـي
از دانشـگاه آزاد اسلامي واحـد تهـران مركـز
فارغالتحصيـل شـد.

آثار
الف) كتابها
« .1فرهنـگ اصطالحـات انگلیسـی ـ فارسـی
آکسـفورد» ،نشـر قومس ،چاپ سـوم)1373( ،
« .2فرهنـگ لغـات انگلیسـی بـه فارسـی
مدرسـه ،نظام جدید و پیشدانشـگاهی» ،نشـر
فرهنـگ ایـران( ،مهـر )1377
« .3فرهنـگ تفاوتهـای واژگانـی انگلیسـی
ـ آمریکایـی بـا معادلهـای فارسـی» ،نشـر
رهنمـا)1381( ،
« .4نگاهـی نـو بـه دسـتور زبـان انگلیسـی»،
نشـر گلبانـگ ،چـاپ ()1371
« .5تمریـن زبـان انگلیسـی بـرای سـال دوم
راهنمایـی ،نشـر شـورا)1375( ،
« .6تمریـن زبـان انگلیسـی بـرای سـال دوم
دبیرسـتان» ،نشـر شـورا)1375( ،
« .7تمریـن زبـان انگلیسـی بـرای سـال اول
دبیرسـتان» ،نشـر شـورا)1375( ،

خدمات
همـكاري در برنامهريـزي و تهيـه كتابهـاي
درسـي دورة راهنمايي و دبيرسـتان
مشـاركت در تهيـه مـواد آموزشـي بـراي
كتابهـاي دورة راهنمايـي از جمله فلشكارت
و چـارت
مشـاركت در پروژههـاي تهيـه كتابهـاي
جنبـي و كمكآموزشـي
عضويـت در شـوراي برنامهريـزي گـروه زبان
ا نگليسي
دبيـر شـوراي تغييـر برنامههاي درسـي زبان
انگليسـي مربوط بـه مراكـز تربيت معلم
تهيـه مقـاالت بـراي مجلـه رشـد آمـوزش
زبانهـاي خارجـي و ديگـر مجلات
ترجمـه فيلمهـاي آموزشـي بـراي جشـنواره
بينالمللـي فيلـم رشـد در يـك دوره
همـكاري بـا آمـوزش ضمنخدمـت در تهيـه
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مجلـه رشـد آمـوزش زبـان ،زمسـتان 1359
« .6مطالعـه تطبیقـی عامـل زمـان در آمـوزش
زبـان انگلیسـی در چنـد کشـور» ،مجلـه رشـد
آمـوزش زبان ،پاییز  ،1376شـماره مسلسـل 41
 .7برنامهریـزی و انجـام مصاحبـه با مسـئوالن،
برنامهریـزان ،اسـتادان آمـوزش زبان انگلیسـی
و دبیـران موفـق در این حیطـه و درج آنها در
مجله رشـد آمـوزش زبان
 .8چـاپ مجموعـه مطالبـی در حـوزه آمـوزش
زبـان از جملـه آمـوزش اعـداد ،تقویـم ،اعضای
بـدن و ...در مجله رشـد نوجـوان ،از مهر 1382
تـا فروردین  1383در  7شـماره
« .9تفاوتهـا و شـباتهای زبـان فارسـی و
انگلیسـی» ،مجلـه رشـد آمـوزش راهنمایـی
تحصیلـی ،سـال دوم ،پاییـز 1371
 ،?What Is Collaction .10مجلـه رشـد آموزش
راهنمایی تحصیلی ،سـال  ،1382مسلسـل 36

« .8کتـاب تمریـن زبـان انگلیسـی دوم
راهنمایـی» ،انتشـارات اسـتادی)1378( ،
ب) مقاالت
« .1نقـش بـازی در آمـوزش زبـان انگلیسـی»،
مجله رشـد آموزش زبان ،شـماره  ،1پاییز 1365
 ،”Still, Yet, Already“ .2مجلـه رشـد آمـوزش
ز با ن
 ،”More On Words“ .3مجلـه رشـد آمـوزش
زبـان ،بهار و تابسـتان  ،1367شـماره مسلسـل
15-16
« .4فراگیـری و حفـظ لغات مـورد لزوم» مجله
رشـد آمـوزش زبـان ،تابسـتان و پاییـز ،1369
شماره مسلسـل 24-25
« .5رابطـه بیـن جمعیـت کالس درس و
پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان دختـر در
درس زبـان انگلیسـی ،پایـه سـوم دبیرسـتان»
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نکوداشت دكتر زهرا گویا،
(مالیر)1333 ،
سردبير مجله رشد آموزش رياضي

مدارج تحصیلی
كارشناسـي رياضـي ،از كالج ايالتي بوسـتون
( .)1977ايـن كالـج در حـال حاضر بخشـي از
دانشـگاه ماساچوسـت بوسـتون در آمريكاست.
كارشناسـي ارشـد آموزش رياضي از دانشگاه
بريتيـش كلمبيا ،ونكـوور در كانادا (.)1988

بـر آمـوزش پداگوژيكـي و موضوعـي بود)
برگـزاري سـه كارگاه آمـوزش رياضـي در
بيسـت و پنجميـن كنفرانـس سـاالنه انجمـن
رياضـي ايـران به همراه دكتر شـرودر در سـال
1373؛
برگـزاري  11دوره كارگاه حـل مسـئله در
اسـتانهاي مختلـف ايـران 1372 ،تـا 1379؛
برگـزاري يـك دوره  80سـاعته حل مسـئله
بـراي  360نماينـده دبيـران رياضي متوسـطه.

Student Conception of Calculus

دكتـراي آمـوزش رياضـي /برنامـه درسـي.
( ،)1988-1992دانشـگاه بريتيـش كلمبيـا،
ونكـوور در كانـادا.

افتخارات
سـخنران مدعـو در چنديـن كنفرانس سـاالنه
آمـوزش رياضـي ايـران ،كنفرانـس رياضـي و
كنفرانسهـاي مربـوط به علوم تربيتـي در ايران؛
اسـتاد نمونه دانشـگاه شـهيد بهشتي در سال
1385؛

خدمات
برگـزاري  15دوره ضمنخدمـت سراسـري
در ايـران بـراي دبيران رياضي متوسـطه ،جهت
تدريـس كتابهـاي جديـد رياضي مدرسـهاي،
از سـال  1372تـا 1379؛ (تأكيـد ايـن دورهها

1

مجلـه رشـد آمـوزش رياضـي شـمارههاي
 56و  .57تابسـتان و بهـار  ،1378وزارت
آموز شوپـرورش.
چرخـهي بنياديـن سـاخت مفهـوم :زيربناي
چارچوبهـاي نظـري گوناگـون ،نويسـندگان:
جـان پك و ديويدتـال ،ترجمه حسـين عبدي،
محمدرضـا فدايـي و زهـرا گويـا ،مجلـه رشـد
آمـوزش رياضـي شـماره  ،88تابسـتان ،1386
وزارت آموزشوپـرورش.

مدعـو مؤسسـه مطالعات پيشـرفته /مؤسسـه
رياضيـات پارك سـيتي .آمريكا .يوتـا 2003 .و
2005؛
عضـو مدعـو بـراي شـركت در پانزدهميـن
مطالعـه  .ICMIبرزيل سـائوپائلو 15 .مي 2005
تـا  21مـي 2005؛
مدعـو دهميـن كنگـره بينالمللـي آمـوزش
رياضـي .ICME10 .دانمـارك .كپنهـاگ4 .
جـوالي  2004تـا  11جـوالي .2004
سـخنران مدعـو بـراي شـركت در ميزگـرد
سـيامين كنفرانـس بينالمللـي روانشناسـي
آمـوزش رياضـي در جمهـوري چـك .پـراگ
()2006؛
عضـو مدعـو بـراي نوشـتن بخشـي از
دايرئالمعـارف بينالمللـي آمـوزش رياضـي
بـا موضـوع يادگيـري معلمـان از معلمـان ،كـه
توسـط انتشارات اشـپرينگر در سـال  2013به
چـاپ رسـيده اسـت.

ب) تأليف مقاالت علمي ـ پژوهشي
 .1گويـا ،زهـرا .)1373( .تاريخچـه تحقيـق
عمـل و كاربـرد آن در آمـوزش .فصلنامـه
تعليموتربيـت .شـماره .2
 .2گويـا ،زهرا ( .)1374مدلي سـه وجهي براي
توسـعه برنامه درسـي رياضـي در ايـران .مجله
پژوهشـي در تعليموتربيـت .ارگان انجمـن
ايرانـي تعليموتربيـت .تهـران .ايـران.
 .3گويـا ،زهـرا .)1378( .سـير تحـول و
شـكلگيري برنامههـاي درسـي آمـوزش
متوسـطه در ايـران ،فصلنامـه تعليموتربيـت.
شـماره  .57صـص .96-59
 .4گويـا ،زهرا و ايزدي ،صمـد .)1380( .الگوي
نيمـه متمركـز برنامهريزي درسـي بـا تأكيد بر
مشـاركت معلمـان ،فصلنامـه پژوهشهـاي
تربيتـي ،مؤسسـه تحقيقـات تربيتـي دانشـگاه
تربيـت معلـم ،دوره جديـد ،جلـد نهم ،شـماره
 2و .1
 .5گويـا ،زهرا و ايـزدي ،صمد .)1381( .جايگاه
معلمـان در سـطوح تصميم گيـري برنامهريزي
درسـي .فصلنامه علوم انسـاني دانشـگاه الزهرا.
سال  .12شـماره  .42صص .147-173

آثار
الف) ترجمه كتاب و مقاله علمي
ارزيابـي رياضـي (.)Mathematics Assessment
سـال انتشـار كتـاب اصلـي .1991 ،تاريـخ
انتشـار .1387 ،ترجمـه :زهـرا گويـا و مانـي
رضايـي.
كمـك كنيـم كـودكان رياضـي يـاد بگيرنـد
( .)Helping Children Learn Mathematicsسـال
انتشـار كتـاب اصلـي .2002 ،تاريـخ انتشـار،
 .1387ترجمـه :زهـرا گويـا و مهـدي بهـزاد.
مدلهايـي بـراي برنامـه درسـي رياضـي،
نويسـندگان :ديويـد روبيتـال و مايكل ديركز،
ترجمـه :زهـرا گويـا و محمدرضـا فدايـي،
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فصلنامـه مطالعـات برنامـه درسـي ايران .سـال
پنجـم .شـماره  .17صـص .115-128
 .13گويـا ،زهـرا .)1389( .نقد و بررسـي حوزه
يادگيـري رياضـي در سـند برنامه درسـي ملي
جمهـوري اسلامي ايـران .فصلنامـه مطالعـات
برنامـه درسـي ايـران .سـال پنجم .شـماره .18
 .14گويـا ،زهرا و رفيعپـور ،ابوالفضل.)1389( .
ضـرورت و جهـت تغييـرات در برنامـه درسـي
رياضـي مدرسـهاي در ايران از ديـدگاه معلمان.
فصلنامـه نوآوريهـاي آموزشـي .سـال نهـم.
شـماره  .33صـص .91-120
 .15حيـدري ،رضـا و گويـا ،زهـرا.)1391( .
تلفيـق نرمافزارهـاي رياضيـات پويـا بـا برنامـه
درسـي رياضي حسـابان دبيرستان جهت بهبود
توانمنديهـاي حـل مسـئله دانشآمـوزان.
فصلنامـه مطالعـات برنامه درسـي ،شـماره ،24
صـص .83-108
 .16چـاپ بيـش از  130مقالـه در مجلات
رشـد آمـوزش رياضي؛ نشـر رياضـي؛ پژوهش؛
پژوهشنامـه آموزشـي؛ فرهنـگ و انسـان.

 .6گويـا ،زهرا .فتحي واجـارگاه ،كورش .آقازاده
محـرم .ابوالقاسـمي ،محمـود و كامـكاري،
كامبيـز .)1381( .طراحـي و اعتباربخشـي
الگـوي نيازسـنجي برنامـه درسـي «مدرسـه
محـور» .فصلنامـه نوآوريهاي آموزشـي .سـال
اول .شـماره  .2صـص .10-33
 .7گويـا ،زهـرا و مرتاضـي مهربانـي ،نرگـس.
( .)1383الگـوي بومـي آمـوزش معلمـان
رياضـي .انجمـن ايرانـي برنامـه درسـي-305 .
.288
 .8گويـا ،زهـرا ،چايچـي ،پريچهـر ،مرتاضـي
مهربانـي ،نرگـس و رضـا سـاكي.)1385( .
ارزيابـي ميـزان تحقـق اهـداف برنامـه معلـم
پژوهنـده .فصلنامـه تعليم وتربيت .ايران .سـال
 .22شـماره  .85صـص .107-135
 .9گويـا ،زهـرا و قدكسـاز خسروشـاهي ،ليلا.
( .)1386تبييـن جديـدي بـراي تمركـز و عـدم
تمركـز در ايران .فصلنامه مطالعات برنامه درسـي
ايـران .سـال اول .شـماره  ،4صـص .17-28
 .10گويـا ،زهـرا و حسـام ،عبدالـه.)1386( .
طرحوارههـاي ذهنـي :توجيـه گـر بدفهمـي
هـاي رياضـي دانشآمـوزان .فصلنامـه
روانشناسـي كاربـردي .سـال اول .شـماره .2
صـص .177-200
 .11گويـا ،زهـرا و قدكسـاز خسروشـاهي ،ليال.
( .)1387چگونـه دانشآمـوزان از معيارهـاي
مـورد اسـتناد شـخصي بـراي تخمين اسـتفاده
ميكننـد؟ فصلنامـه مطالعـات برنامـه درسـي
ايـران .سـال سـوم .شـماره  .10صـص .19-1
 .12گويـا ،زهـرا .)1389( .سـنت آمـوزش
رياضـي در دوران طاليـي ايرانـي /اسلامي:
تمثيلـي بـراي جهانـي شـدن و بومـي مانـدن.
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ج) تأليف كتابهاي درسـي رياضي مدرسـهاي:
جبر و احتمال براي سـال سـوم دبيرستان رشته
رياضـي و فيزيك (نظام جديد آموزشـي) .به همراه
ظهـوري زنگنـه .تابـش و ايلخانيپـور .چـاپ دفتر
انتشـارات وزارت آموزشوپرورش .چاپ اول 1373؛
هندسـه  1بـراي سـال اول دبيرسـتان
رشـتههاي رياضـي و تجربـي (نظـام جديـد
آموزشـي) .به همراه ظهوري زنگنـه ،حاج بابايي،
جهانيپـور ،نيوشـا .چاپ دفتـر انتشـارات وزارت
آموزشوپـرورش .چـاپ اول 1374؛
رياضيـات پايـه بـراي سـال آخر رشـته علوم
انسـاني (نظـام جديـد آموزشـي) .بـه همـراه
مريـم گويـا ،ظهـوري زنگنـه ،حـاج بابايـي،
جهانيپـور ،نيوشـا .چاپ دفتر انتشـارات وزارت
آموزشوپـرورش .چـاپ اول 1374؛
هندسه 2دبيرستان براي سال دوم دبيرستان رشته
رياضـي (نظـام جديـد آموزشـي) .به همـراه ظهوري
زنگنـه ،غلام آزاد ،رسـتمي و حاج بابايـي .چاپ دفتر
انتشـارات وزارت آموزشوپـرورش .چـاپ اول 1375؛
رياضـي ويـژه سـال سـوم علـوم انسـاني (نظـام
جديد آموزشـي) .بـه همراه مريم گويـا ،چاپ دفتر
انتشـارات وزارت آموزشوپرورش .چـاپ اول .1380
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