


 همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران پنجمين

  اخالقيتربيت  فلسفه تربيت ديني و
  1393 خرداد ماه 1ارديبهشت و  31

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

 

  سمانه اميني مشهدي دكترابوالفضل غفاري، دكتر بختيار شعباني وركي، دكتراحد فرامرز  قراملكي: يپژوهشگران گرام
  باسالم و احترام؛

تربيت  تربيت ديني و فلسفه«خوشوقتيم از اينكه پنجمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران با عنوان 
اساتيد و دانشجويان اين حوزه قرار گرفته است. بدين وسيله ضمن تشكر از مورد توجه خيل پژوهشگران، » اخالقي

اي در تعالي اخالق حرفه«رساند مقاله ارسالي با عنوان  شما براي مشاركت در فراخوان مقاله اين همايش، به اطالع مي
قرار گرفته است؛ لذا » قطعيپذيرش «بعد از فرآيند داوري، مورد  »تدريس  از منظر ديويد كار و عالمه طباطبايي (ره)

اصل مقاله را با درج كد مقاله به ايميل  10/12/92چكيده اصالح شده، و تا   14/11/92مستدعي است حداكثر تا تاريخ
  ) ارسال نماييد.kermanpesi5@gmail.comدبيرخانه همايش (

  ل را مد نظر قرار دهيد:در اصالح چكيده و تدوين اصل مقاله حتماً موارد ذيخواهشمند است  - مهم اتتذكر
 و منابع، ...) دقت در ارجاعات ،مستند بودن محتوارعايت اخالق پژوهش ( -

  .از سايت همايش قابل دسترسي است) اين فرمت(تدوين چكيده تفصيلي و اصل مقاله فرمت  رعايت -

 دقت در تدوين و ويرايش چكيده و مقاله.  -

 و مشخص نمودن موارد اصالح شده با رنگ قرمز در چكيده اصالحي مدنظر داوران محترم توجه به نكات -

- در صورت عدم ارسال چكيده اصالح شده تا تاريخ مقرر، مسئوليت عدم چاپ آن در كتابچه چكيده مقاله -

 باشد.هاي همايش، متوجه خود پژوهشگران مي

باشد كه در همايش ميپرداخت هزينه شركت هاي همايش منوط به چاپ چكيده در كتابچه چكيده مقاله -
 گيرد.مبلغ و چگونگي پرداخت آن به زودي در سايت همايش، قرار مي

***  
  بر اساس اعالم داوران، موارد اصالحي بدين شرح است:

  ان:اصالحات مدنظر داور
  كلمه 1200تنظيم مطالب در فرمت چكيده همايش، كاهش حجم چكيده حداكثر تا حدود 

  
  

  جمن فلسفه تعليم و تربيت ايرانپنجمين همايش ان علميدبير
 سيدحميدرضا علويدكتر 
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