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 4کلاس  3کلاس  2کلاس  1کلاس  عصر شنبهپنج

05:31- 05:51 

 زاده  یآمنه مهد 

 دانش آموزان یریادگی تیبر خلاق یفیتوص یابیارزش یبررس

 

 یزاغ ایرو

و  نید ،یاجتماع خ،ی)تار یتحقق اهداف دروس علوم انسان زانیم یبررس

دانش آموزان دوره اول متوسطه استان  ینید یو ...( در رفتارها یزندگ

 گلستان 

 محمد آقاجانپور عمران 

 حافظ وانیعناصر متناقض نما در د لیو تحل یبررس

 

  

 طاهره باقرنژاد 

 عصر ظهور در مدارس  رامونیپ ینید یآموزه ها تیو ترب میتعل

01:01- 05:31 

  دگریسف سرور
 یحرفه ا ،یفن تیها در نظام آموزش و ترب یستگیتوسعه مدل مهارت و شا

 ها هینظر شیرو یپردازهیبا روش نظر یو مهارت

 فریهناز خنم

 یاضیر یپرورش تفکر خلاق با آموزش دست سازه ها

  یسنگ مایس
و  یتیترب ،یکیدر دانش تکنولوژ ینگرش معلمان نسبت به فناور تیاهم

  آنان ییمحتوا

  یاکرم خسروگرد
 یبر کاوشگر یمبتن اتیاضیشده ر تیهدا یریادگی ندیفرا

01:51- 01:01 
 سمانه یزدانی پرایی

تاثیر جلسات شورای معلمان بر بهبود کیفیت عملکرد مدارس استان 

 مازندران

 پور  یتق ینعلیحس

 یششم دوره  یدوم ال یها هیپا یاضیر یکتاب ها  یارتباط عمود نییتع

 و تداوم یتوال یبر اساس شاخص ها ییابتدا

 دینگار رش

 مولانا دگاهیدعا از د تیماه

  یناصر عباس

 ش آموزان متوسطه شهرستان خدابندهبررسی علل استرس امتحان در دان

 

01:31- 01:51 
  یرستم یمحمد هاد

 م؟یرا به حداقل برسان یاضیر یها یچگونه بد فهم

  یصالح یعل
 یرانای – یاسلام تیهو یریخانواده و مدرسه در شکل گ ینقش تعامل

 پور  یرضا ول یعل
 اقتصاد دانش محور یها هیپا تیدر تقو ینقش مراکز آموزش

  یریخط میابراه
بر  سیدر تدر یآموزش نینو یاستفاده از فن آور ریتاث زانیم سهیمقا

  گرید یبا روش ها یاضیدانش آموزان در درس ر یلیتحص شرفتیپ

03:01- 01:31 

 حسن فریدی

دانش آموزان  یتاب آور شیافزا زهیخانواده با انگ یعاطف رابطه جو یبررس

 روانیدختر شهرستان ش

  ییدرونکلا یگرج ثمیم

در درس  یرانیعملکرد دانش آموزان ا یو بررس مزیت یالملل نیآزمون ب

 یاضیر

   یمحسن موسو دیس

 یمعمار انیدانشجو یبرا یعلم یسفرها یو پژوهش یآموزش یدستاوردها

 یسارا جعفر

  جعل قاعده 

03:51- 03:01 
 یامان ثمیم

 ییبر رشد و شکوفا یهنرویفرهنگ یها تیفعال یاثر گذار یبررس 

 یرضوآموزان خراساندانش یاستعداد ها

 یسبحان عسکر

دوره  یآسمان یها هیکتاب هد یآموزش یمحتوا لیو تحل ینقد و بررس 

 یدوم ابتدائ

 سامیان مسعود

 آموزش مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش عالی ایران

 یاحمد نایم

 یو حرفه ا یفن یاستان یدر دانشگاه ها ینیو کارآفر تیخلاق ،ینوآور

   

 استراحت ومیان وعده 03:51 -01

01:61- 01 
 سیده رقیه واعظ زاده

 

 ییمژگان رعنا

 یادرون مدرسه یورزش ادیالمپ تیعوامل مؤثر بر موفق یبندتیاولو

 

  یفروزان ناصر  

در  یآموزش یو کاهش بازده یدرس یهابر ارتباط حجم کتاب ینگاه

  مدارس

 فریبا سروری

 کودکان پیش دبستانیهای اجتماعی نقش بازی در رشد مهارت

01:11- 01:61 
  یسرخن یزهرا صادق

تفکر سطح بالا و  یهامهارت جادیپروژه  محور بر ا یریادگیروش  ریتاث

 دانش آموزان شرفتیپ

  جیکردنائ سایپر
ای نقش مشاوره و هدایت تحصیلی در آینده شغلی و حرفه نییتب

  آموزان دوره متوسطه دانش

 یرضا برار
 یهوش اخلاق یگریانجیبا م یو فراشناخت حالت یاستقلال شغل نیرابطه ب 

 شهر بابل ییمعلمان ابتدا

 یینورخدا خزا
 The Effects of semantic web Strategy on Reading 
Comprehension 

01- 01:11 
 مریم سپینایی

شهر ای حرفهتوانمندی و توسعه بررسی نقش عوامل اثر گذار بر ارتقای 

 اصفهان

 قاسم علی احسانیان

 مطالعه توانمندی و کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء 

 دکتر علیرضا طاهرنژاد

 آموزش عالی وجهانی شدن

 ذوله لیا یعباس بدر

The Effect of Elaboration Techniques on Iranian  
intermediate EFL Learners’ Vocabulary Improvement  

01:61- 01 
 ندا خداداده 

در  یتفکر انتقاد زانیبه روش مغز محور بر م سیتدر یاثربخش یبررس

  دانش آموزان 

  یارمیمحمد تبار ن
 کارکنان یتوانمند ساز

 زارع ینیام سیمین
 ی آموزشیابربر

  یوردشاهی یزهرا حسن
 Young Learner Teachers’ Evaluation of Technology-

Based Professional Development Programs  

01:11- 01:61 

 صبا یمیابراه یمهد

 نیتام رهینهنگ جهت حل مساله زنج یساز نهیبه تمیاستفاده از الگور 

 حلقه بسته

  یارتگاهیزی تراب یعل

 یشهرضا درباره  دیدانشیش دیپسرانه شاهد شه ییمعلمان ابتدا دگاهید

 ییابتدا یاضیدر ر 3e ییساخت گرا سیروش تدر یاثربخش شیافزا

   یفلاح اندوار محمدیعل

  رانیفراگ داریدر آموزش پا سیتدر یروش ها ریتاث

 

  

 حکیمه خوب خواهی :آنلاین
Influence of Feedback in the Form of Recast and 
Explicit Correction on the Confidence-Level of the 
Intermediate Iranian EFL Learners 

 

01- 01:11 

 ینیبتول حس دهیس

 یها تیمشارکت فعال دانش آموزان در فعال یبرا یاستفاده از اقدام پژوه 

 یگروه

  یعصومه بهرامم
و رفتار دانش آموزان  لیتحص تیبر وضع یا انهیرا یها یباز ریتاث یبررس

 و معلمان نیاز نظر والد

   یرستم انیهاشم رهین دهیس
دانش  یتیو ترب یلیآموزش خانواده بر عملکرد تحص یدوره ها ریتاث یبررس

  ییابتدا یآموزان دوره 

 آنلاین: مصطفی بهرامن

On the Effect of Using Critical Thinking Strategies on 
Iranian EFL Learners' Writing Ability and their 
Autonomy 

 


