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 1044-1041لی يمت مجالت رشد در سال تحصيی و قيدستورالعمل اجرا
    

 

 خداوند؛ درگاه به سپاس با

و  عنوان فصد  ن مه ی خصصصی ستررهه خرین  21ن مه ی عمومی و  عنوان م ه 21نظر به این که مجالت رشد  ب           

 زارت آموزش و پرورش محتوب می شوه.اثرسذار خرین رس نه ی مکروب و

درس  ال  در سااماا  ژووش  و بننااه رزی  مازمی  ام رشذرر االت  رید   در ددد بییی  ادز    اشدا  و روزرندشا  بننااه  

راساایا  بلز  بایادز  در مازمو و ژنورو   بیززع ادا ع مازمیاا    برآیو مازمو شا  رسااآ    ااار  شا  مندگ    بیززع 

باورشا  دزا    شززع ال  و فندع میااز  با فنشاگ الو   اربیا بفرنالآ  و مایاه سام  بنا  دسع زاب  به مازمه شا  نزز  در 

    فااور  اطتاا  و اربیاطا  دان  مازما    فنشاذیا   و خانزاده شا  الینم اسع و بتو ا  کاد با زادگین –حزمه   زاددش 

 خ مین من بع خوان نی و سوهبصش هر خوسعه سواه خوان ن و ایج ه رغبت به مط لعه ، ایف ی نقش نم ی . 

خبیین اه اف ، خبلیغ و خوزیع ستررهه جهت برن مه ریزی ج مع هر یاازتایه اساع ادزنا  الینم ناازع اتاا  خزز  را    

 مجالت رش  بک رسیرن  خ  همک ران محررم و هانش آموزان عزیز بروانن  به صورت کیفی از این مجالت بهرمن ه شون .

 

   نظر م یران محررم را به نک ت ذی  معطوف می نم ئیم: ،ضمن اعالم مشصص ت مجالت رش 

  فرم الفمی باشد. جهت ارسال آمار حتماً  از  30/30/0033تاریخ مورد نیاز مجالت رشد تا  مهلت اعالم آمار  -(1بند)

 استفاده نمایید.

در صدورت الالهه   تمای  ا لیا   دریافت  جه اشدتکای یس ساله مجالت   دریافت مجالت رشدد اجاار  نیسدت      -(2بند)

 1044-1041نابکاین مدارس د لتی   غیکد لتی می توانند در ابتدا  سال تحصیلی برشد به صورت یس جا مانعی ندارد. 

 اهدام نمایند. نسات به دریافت اشتکای ساالنه

 ممـنوع مـی باشد. دریافت هرگونه وجه بیش تر از قیمت روی جلد مجالت رشد تحت هر عنوان -(3بند)

 شماره کارتبه  03/30/0033حداکثر تا از مجالت رشدد به صدورت یلی   یس سداله       وجوه دریافتی -(0بند)

نزد بانس هکض الحسددنه مهک ایکا   به حسدداب یتس درسددی اداره آموز        0303-3040-0003-0300

 اریز   اصدد  فیر را به یارشددناسددی تینولور    اک ه وا  آموزشددی د ره    شددهید شددیک د پک ر   اهع در میدا  

 تحوی  نمایید. ابتدایی

              ارسددال آمار   دریافت   پکدا ت وزینه وا  مجالت رشددد د ره   پیر دبسددتانی در مدارس ضددمیمه د لتی   توضددی  

 توسط مکبی پیر دبستانی یا موسس پیر دبستانی اهدام اکدد.

در پوشدر مجالت رشدد نوجوا    جوا  در د ره وا  ا ل   د م متوسداه اوتمام جد  صورت ایکد تا شاود     -(5بند)

                 رشددد هاب  هاول در سددا  شددهکسددتا  باشددیی. لیا تایید می اکدد به اونه ا  بکنامه ریز  شددود تمامی مدارس  ا 

  لتی ( تحت پوشر مجالت رشد هکار ایکند.) تیزووشا    نمونه د لتی   ویات امنایی   غیکد

 . واود شداودا تقدیکنامه  زارتی    داشته باشندمجالت رشد را  حدایثک یه پوشر مدیکانی  به یلیه   توضی  

 
0 



در  فراخوان دستاوردهای مجالت رشد  1044-1041طی بکنامه ریز  وا  انجام شدده در سدال تحصدیلی     -(6بند)

  دستورالعم  محوروا  مختلف بکا  یلیه   ومیارا    دانر آموزا  د ره وا   ابتدایی   متوسدداه ا ل   د م بکازار 

 ارسال می اکدد. متعاهااً آ 

جهت دریافت  آبان ماهاز محترم مجالت رشدددد از پنجی تا دوی وک ماه طاو حواله توزیع می اکدد    مدیکا   -(7بند)

 د ره   ابتدایی مکاجعه نمایند. یارشناسی تینولور    اک ه وا  آموزشیبه  حواله یکساله

ها  از دریافت   تسدویه حسداب نهایی مجالت رشدد   حواله ییسداله را از یارشدناسی تینولور    اک ه وا       توضدی    

 دریافت نمایید.   متوساه د ره   ابتدایی آموزشی

در پایا  انتظار می ر د مدیکا  محتکم مدارس  به نحو  بکنامه ریز  نمایند یه با اطالع رسدددانی مسدددتمک    -(8بندد) 

 مناسس دانر آموزا    معلما  متقاضی بتوانند مجله مورد الالهه را به راحتی دریافت نمایند. 
 
 

 : 0033-0030مجالت رشد اجرایی  تقویم
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 26/47/1044 24/47/1044 به مدارس دستورالعمل مجالت رشدتشکیل کمیته شهرستانی و ارسال  1

 43/48/1044 26/47/1044 مهلت ارسال آمار مورد نیاز مجالت رشد براساس فرم الف به نماینده شهرستان 2

 وک ماه دهمتا  پنجماز  توزیع مجالت رشد 3

 34/48/1044 26/47/1044 ارسال فیش های واریزی به نماینده شهرستاندریافت وجه اشتراک یکساله و  0

 می باشد. 03/30/0033 تسویه حساب نهایی مجالت رشد 5
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 .مراجعه نمایید کارشناسی تکنولوژی دوره ی ابتدایی به اطالعات بیشتر مدیران محترم می توانند جهت دریافت

 تماس حاصل فرمایید. 200 – 53772245یا با شماره 
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  1044-1041لی يمت مجالت رشد در سال تحصيجدول مشخصات و ق
 

 

 

 

 

 همکاران محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به کارشناسی تکنولوژی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایید.

 تماس حاصل فرمایید. 200 – 53772245یا با شماره 

 

 مخاطب مجله نام مجله ردیف
 دوره ی

 انتشار

 تعداد

 انتشار

 قیمت هر جلد

 )ریال(

هزینه اشتراک 

 یکساله )ریال(

 333/000 444/03 9 ماه نامه   پایه ا ل ابتدایی پیر دبستانی رشد یودی 1

 333/000 444/03 9 ماه نامه پایه د م   سوم ابتدایی رشد نوآموز 2

 333/000 444/03 9 ماه نامه پایه چهارم   پنجی   ششی ابتدایی رشد دانر آموز 3

 333/030 444/51 8 ماه نامه 1دانر آموزا  د ره   متوساه  رشد نوجوا  0

 333/020 444/53 8 ماه نامه 2دانر آموزا  د ره   متوساه  رشد جوا  5

 333/020 444/53 8 ماه نامه   یاردانرونکجویا    فنی   حکفه ا   رشد ونک جو 6

 333/020 444/53 8 ماه نامه ا لدانر آموزا  متوساه  1رشد بکوا  متوساه 7

 333/020 444/53 8 ماه نامه یارشناسا    مدیکا    معا نین   معلما  رشد آموز  معلی 8

 333/020 444/53 8 ماه نامه یارشناسا    مدیکا    معا نین   معلما   آموزشی فنا ر رشد  9

 333/020 444/53 8 ماه نامه یارشناسا    مدیکا    معا نین   معلما  رشد آموز  ابتدایی 14

 333/020 444/53 8 ماه نامه یارشناسا    مدیکا    معا نین   معلما  فکدارشد مدرسه  11

 333/020 444/53 8 ماه نامه یارشناسا    مدیکا    معا نین   معلما  رشد مدیکیت مدرسه 12

 333/203 444/65 0 فص  نامه معلما    معا نین   مشا را مدیکا     رشد آموز  مشا ره مدرسه 13

 به صورت الکترونیکی قابل دریافت می باشد. 0033-0030مجالت زیر در سال تحصیلی 

 مراجعه شود. Roshdmag.irجهت دریافت فایل مجالت به آدرس 

 نام مجله ر
 د ره  

 انتشار

 تعداد

 انتشار
 نام مجله ر

 د ره  

 انتشار

 تعداد

 انتشار

 3 فص  نامه رشد آموز  جغکافیا 8 8 ماه نامه رشد ونکجو 1

 3 فص  نامه رشد آموز  زبا  انگلیسی 9 3 فص  نامه رشد آموز  ریاضی 2

 3 فص  نامه رشد آموز  تاریخ 14 3 فص  نامه رشد آموز  فیزیس 3

 3 فص  نامه رشد آموز  تکبیت بدنی 11 3 فص  نامه رشد آموز  شیمی 0

 3 فص  نامه رشد آموز  ونک 12 3 فص  نامه رشد آموز  زیست شناسی 5

 3 فص  نامه رشد آموز  اللوم اجتماالی 13 3 فص  نامه رشد آموز  معارف اسالمی 6

 3 فص  نامه رشد آموز  فنی حکفه ا  10 3 فص  نامه رشد آموز  زبا    ادب فارسی 7

0 


