
94 / فصل نامة استعدادهای درخشان

1- مباني نظري و سياست هاي كلي مربوط به دانش آموزان تيزهوش بر اساس نظام ارزشي اسالمي
2- توسعة برنامه هاي تربيتي و آموزشي ويژة استعدادهاي درخشان

3- معرفي منابع مادي و امكانات كمك آموزشي ويژه
4- تقويت و بهسازي ديدگاه هاي عمومي نسبت به استعدادهاي درخشان 

5- مطالعات حمايتي و مشاوره اي و راهنمايي براي مربيان و والدين
6- انعكاس موفقيت ها و پيشرفت هاي اجتماعي استعدادهاي درخشان

7- مطالعات و پژوهش هاي روان شناختي تيزهوش)در ابعاد نيازها، استعدادها، الگوهاي رفتاري،تشخيص و 
سنجش(

8- انعكاس سياست ها و فعاليت هاي رسمي مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان
9- انتقال مطالعات و تجارب برتر معلمان و مربيان در حوزه استعدادهاي درخشان

10-ارائه گزارش هاي تحليلي از برنامه ها وفعاليت هاي حوزه استعدادهاي درخشان

- محور نگارش مقاالت در حوزة آموزش، پرورش، پژوهش، ويژگي هاي و مسائل روان شناختي استعدادهاي 
درخشان باشد.

- مقاله هاي ارســالي با پشتوانة علمي و مباني نظري بر جنبه هاي كاربردي براي دست اندركاران آموزش و 
پرورش دانش آموزان استعدادهاي درخشان از جمله معلمان ومربيان و والدين تاكيد داشته باشد.

- در نگارش مقاالت شيوايي و روان بودن و صحت علمي و فني و استحكام مطالب مورد نظر قرار گيرد.
- در ارائه مقاالت، نظريه هاي جديد در حوزه اســتعدادهاي درخشــان به صورت توصيفي وتحليلي مورد 

توجه قرار گيرد.
- مقاالت ارســالي به مجله مي تواند شــامل تجارب برتر مديريتي، آموزشي و پرورشي و پژوهشي و حاصل 

مطالعات و تجارب و پژوهش هاي نويسنده باشد.

مقــاالت تايپ شــده درقالــب word حداكثر 10صفحــه A4 در هر صفحه حــدود 350 كلمه با فونت 
BNazanhin14 به فصل نامة استعدادهاي درخشان ارسال شود. 

 journal.sampad@medu.ir :نشاني پست الکترونیکي مجله
شماره تلفن همراه نويسنده يا مترجم و نشاني پست الكترونيك در مقاله ذكر شود.

 متن اصلي مقاالت ترجمه شــده و فهرســت منابع مقاالت تاليفي )با مشخصات كامل كتاب  شناسي آنها(
پيوست مقاله باشد.

............................................................... ويژگي هاي مقاالت ارسـالي 
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