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  محترم امور  از معاونت 5/8/1392مورخ  20532/92اين نشريه داراي پروانة انتشار به شمارة ثبت
  ترم فرهنگ و ارشاد اسالمي است.رساني وزارت محمطبوعاتي و اطالع

 ريزي امور پژوهشي وزارت علوم، گذاري و برنامههمچنين نشريه براساس موافقت دفتر محترم سياست
رة بق مجوز شماطاجازة انتشار يافته و  18/08/1392مورخ  130052/3/3تحقيقات و فناوري با شمارة 

رفتار سازماني در «آن دفتر محترم، عنوان مجله از  20/06/1395مورخ  172494/3/3
 تغيير يافته است. »مديريت مدرسه«به  »وپرورشآموزش

  به دريافت   موفق 1395از اول بهار  16/12/1395مورخ  190135/18/3نشريه بر اساس نامه شماره
 رت علوم، تحقيقات و فناوري گرديد.از كميسيون محترم نشريات علمي وزا پژوهشي -علميدرجه 

  استنادي علوم جهان اسالم ( پايگاهاين فصلنامه درISC(  است شدهنمايه. 
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  دانشگاه كردستان صاحب امتياز:
  دكتر ناصر شيربگي، دكتري مديريت آموزشي مدير مسئول و سردبير:

  دكتر زينب صادقي،  دكتري مديريت آموزشي مدير اجرايي:
  

  اعضاي هيئت تحريريه:
  محل خدمت تخصص مرتبه نام و نام خانوادگي

  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي استاد تمام دكتر محمدرضا آهنچيان
  دانشگاه خوارزمي مديريت آموزشي استاد تمام دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم

  دانشگاه كردستان ريزي آموزشيبرنامه استاد تمام اله عزيزيدكتر نعمت
  لرستاندانشگاه  مديريت آموزشي دانشيار بخشدكتر سعيد فرح

  دانشگاه شهيد بهشتي مديريت آموزشي دانشيار دكتر محمد قهرماني
  دانشگاه كردستان مديريت آموزشي استاديار دكتر محمدامجد زبردست

  وپرورشپژوهشگاه آموزش مديريت آموزشي دانشيار دكتر حيدر توراني
 دانشگاه بوعلي سينا مديريت آموزشي دانشيار دكتر سيروس قنبري

  دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مديريت آموزشي دانشيار دكتر رضا ساكي
  دانشگاه كردستان يآموزشتيريمد اريدانش دكتر ناصر شيربگي

  

  آرايي)طراح گرافيك (لوگو، جلد و صفحه  فردكتر جعفر افشين ويراستار انگليسي:
 مژگان جمشيدي  فاطمه غالمي ويراستار ادبي:

  

  اين شماره:داوران محترم 
دكتر قاسم سليمي، محمدي،  دكتر مهدي زاده،دكتر مصطفي قادري، دكتر جعفر تركرفيق حسني،  دكتر سيروس قنبري، دكتر 

  فرد، دكتر رضا حيدريعلي خلخالي، دكتر كيوان بلندهمتان، دكتر سعيد فرحبخشدكتر 
  66177-15175اجتماعي، كدپستي: سنندج، دانشگاه كردستان، دانشكدة علوم انساني و آدرس نشريه: 

  087-33624005 تلفن:
  www.jsa.uok.ac.ir وبگاه:                         jsa.uok.ir@gmail.com رايانامه:


