
 ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش کنفرانسسومین برنامه زمانبندی سخنرانی های 

 4کلاس  3کلاس  2کلاس  1کلاس  جمعه صبح

05:8- 0538 
 یزرود هیمرض

زيست محيطي معلمان مدارس نقش آموزش محيط زيست بر سواد 

 ابتدايي

 سرشت یسحر کاظم

 هيعلوم پا یريادگيتفکر در  یپرورش مهارتها

 

 یحقان مهیفه

 زانيفعال, م سيتدر یها وهياز ش یريگچگونه توانستم با بهره

 م؟ينما تيآموزانم را تقودانش تيو مشارکت و فعال یريادگي

 یصفر یمصطف

بر  ييششم ابتدا هيپا يمطالعات اجتماع يکتاب درس یمحتوا ليتحل

 گاردنر یچندگانه  یاساس هوش ها

0518- 05:8 

   یمیارنعیم قهیصد

های مورد نياز مديران آموزشي جهت ايجاد مدارس دانش، نگرش و مهارت

 موفق 

 زهرا عباسی

 يو دانشگاه يرستانيحد در کتب دب یهاچالش يبررس

  ایحامد صالح ن

آموزان از ديدگاه مديران های کارآفريني دانشبررسي عوامل مؤثر بر مهارت

 دوره متوسطه شهرستان چالوس

 محبوب  یفاطمه کشور

  ياجتماع یها بيمشاور در کاهش آس ارينقش طرح هم

0538- 0518 
 عباس کارگر 

 ييابتدا یدانش آموزان دوره  يعلم یطرح پروژه ها یاجرا يشناس بيآس

 آن  یراهکار برا ی( و ارائه  انيجابربن ح ی) جشنواره 

  یشمام یزیعز یمصطف

 یرهبر یاز کارکردها يکيمعلمان بعنوان  یحرفه ا یها تيصلاح يبررس

 يآموزش

 محمد سنائی

بررسي جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي در دبيران 

 تربيت بدني زن ومرد استان مازندران

 شیاحمدرضا دوراند

-حرفه تيصلاح 2و  1حرفه در سطوح  يستگياستاندارد شا یالگو يطراح

 مرتبط اتيبر ادب يمبتن يمل یا

05:8- 0538 

   کندهیر یدریفردوس ح

  لفورديگ تيخلاق یالگو دگاهياز د ييمحتوا کتاب علوم چهارم ابتدا ليتحل

  یتلوک یعاشور نایمب

از نظر انطباق با  ييششم ابتدا هيپا يدرس یکتاب ها یمحتوا ليتحل

آموزش و  نياديطبق سند تحول بن هيپا نيا يو پرورش ياهداف آموزش

 پرورش

 لو وسفی میمر

حرفه  یو توسعه  نشيدر گز انيدانشگاه فرهنگ یفرصت ها و چالش ها  

  ياضيمعلمان ر یا

 لیلی فتح اله زاده خانمیری  
An Investigation into Iranian Intermediate EFL Students’ 

Reticence andPerceptions of Language Learning Climate 

 

 استراحت ومیان وعده 05:8 -18528

11:01- 11:21 
  یحیسارا ذب

انجمن شاعران " لميف یپادآرمان شهر؟ مطالعه مورد ايمدرسه؛آرمان شهر 

 "مرده

 ملیحه نیازیان
مطالعه موردی هوش معنوی و سرمايه اجتماعي با پاسخگويي کارکنان در 

 آموزش و پرورش غرب استان مازندران

  یپور زاغمرز یفاطمه عل
  نو سلامت روان دانش آموزا يليتحص يبا فرسودگ یخودکارآمد نيرابطه ب

 یرضوان نیاسی
  ما در برابر آن  تيآب و مسئول یبحران جد 

11:11- 11:01 

  یمردانیعل هیرق  

زت بر ع يو سرسخت يشغل تيرضا ميرمستقيو غ مياثرات مستق يبررس

  روانيشهرستان ش ييمعلمان ابتدا ينفس اجتماع

 یرضوان نبیز

  يميعناصر ش یدر آموزش طبقه بند ييساخت گرا

 زاده   یپژمان تق

 دانش آموزان يليتحص زشيو انگ تيآموزش هنر بر خلاق ريتأث يبررس

 سمیه میرزاد

 نقد و بررسي کتاب جديد شيمي دهم

11:21- 11:11 
  ییاکلایمهرزاد باروج ک

بررسي ترجيح سبك تدريس دبيران و عوامل  مؤثر بر انتخاب آن )مورد 
 دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس( مطالعه: دبيران

  یخطاب یاسحق عل

 يانسازم يبا چابک یفکر هياطلاعات وسرما نينو یآموزش فناور نيرابطه ب
 یسار 2 هياداره آموزش وپرورش ناح

 نژاد لنگرودیزهره یوسفی

 آشنايي با ابزارهای يادگيری

 سمیرا عسگری
Behavioral Patterns of Autonomous and Non-
Autonomous Writers in Keeping a Diary 

11:01- 11:21 

 گوهر رهنما قلعه حسن 

 یريادگيآن بر آموزش و  ريو تاث سيتدر نينو یها وهيکاربرد ش يبررس

 روانيشهرستان ش ييدانش آموزان مقطع ابتدا

 

 یخداداد یمهد

انش د ينترنتيا یها بيدر ارتباط با آس تبيين هويت تدوين مدلي جهت 

 آموزان و ارائه راهکارها

 محمدپور  نهیسک

 هانيرا یاطلاعات و ارتباطات و خودکارآمد یسواد فناور نيرابطه ب يبررس

تان اس ييمدارس استثنا انيمرب يشغل زشيانگ یگر يانجيبا نقش م یا

 مازندران 

 یزاده علمدار یقاض هیحسن

 نقش خلاقیت ریاضی بر آینده پژوهشی

12- 11:01 

 یماچک پشت یمیتسلباقر 

 يرسم ريغ یريادگيموثر بر  يطيعوامل مح یو رتبه بند ييشناسا 

 (ی: شهرستان ساری)مطالعه مورد ييمعلمان مقطع ابتدا

  

 قاسم پورمقدم  نیحس

در نظام برنامه  نينو یکرديفرهنگ نگارش و انشا در مدارس) رو ۀتوسع

 آلمان يدرس یزير

 زاده میآرش ابراه

انش د یريادگي یو تجربه  يليتحص اقياشت نيب یرابطه  ينيب شيپ 

 1981-89 يليدر سال تحص یشهر سار ييدوم ابتدا یآموزان پسر دوره 

  

 پور میرضا ابراه دیس

 مدارس آموزش و پرورش در استان مازندران رانيروند انتخاب مد يبررس 

 


