
 روز اول -برنامه درسی دوره ابتدایی: چالش ها و چشم اندازهای ایرانی، جهانیبرنامه همایش 

 مكان زمان عنوان برنامه

  8:30-8:35 تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجيد و سرود جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

به شکل 

مجازی از 

سالن شورای 

دانشکده 

روانشناسی و 

علوم تربیتی 

 ه تهراندانشگا

 8:35-8:40 دانشگاه و دانشكدهپخش كليپ 

 خير مقدم خانم دكتر الهه حجازی 

 ریاست دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران

8:45-8:40 

 خير مقدم آقای دكتر  محمد جوادی پور

 رئيس انجمن مطالعات برنامه درسی 

8:50-8:45 

 گزارش خانم دكتر مرضيه دهقانی

 علمی همایشدبير 

9-8:50 

 سخنرانی جناب آقای دكتر حاجی ميرزایی

 وزیر محترم آموزش و پرورش 

9:20-9:05 

 سخنرانی آقای دكتر محمود مهرمحمدی

 استاد دانشگاه تربيت مدرس و عضو شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان:

 "دهبا نگاه به آین جایگاه زبان انگليسی در برنامه درسی دوره ابتدایی"

9:35-9:20 

 سخنرانی آقای دكتر حسن ملكی

 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان:

 صراط و سبل تربيت كودک در برنامه درسی ملی"

9:50-9:35 

 9:50-9:55  انجمن و همایشپخش كليپ 

 نشست تخصصی اول )مدیر نشست: خانم دكتر نيكنام(

 ه ابتدایینقد ساختار و محتوای برنامه های درسی دور

 دكتر حكيم زاده، دكتر فاضلی، دكتر علی عسكری، دكتر امانی طهرانی

11:45-10 

 11:50-13 )پخش سرودهای دانش آموزان در زمان ناهار( ناهارنماز و 
 

 سخنرانی آقای دكتر خسرو باقری

 استاد دانشگاه تهران و رئيس انجمن فلسفه تعليم و تربيت ایران با عنوان:

 و تربيت كودک  چيستی كودكی

13:15-13  

 

 

به شکل مجازی از 

 سالن شورا

 سخنرانی آقای دكتر مقصود فراستخواه

 استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی با عنوان:

 آموزش ابتدایی در ایران و رنجهایش

13:30-13:15 



 سخنرانی آقای دكتر  یحيی قائدی

 دانشيار دانشگاه خوارزمی با عنوان:

 ودكان: تحولی بنيادین در برنامه درسی پيش دبستان و دبستانفلسفه برای ك

 13:45-13:30 

 نشست تخصصی دوم)مدیر نشست: دكتر قادری(

 های زبان آموزی در دوره ابتداییچالش

 دكتر مهرمحمدی، دكتر نوید ادهم، دكتر  صادقی

به شکل مجازی از  15:20-13:50

 سالن شورا

 ارایه مقاالت شفاهی

 از سالن شورا   صفایی دكتر نوری و دكتر ایزدی، عصاره، دكتر دكتر ات رئيسهاعضای هي

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

 مدیریت دانش شخصی: رهیافت توانمند سازی آموزگاران مقطع ابتدایی

 اله مرزوقی( )محسن سپهی، دکتر رحمت

15:30-15:20 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

  فراخوانی معلم مفهوم از رسهمد جامعه اعضای دیدگاه

 ( بگیشیر)سیده زهرا حسینی، دکتر ناصر 

15:40-15:30 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

یک مطالعه  "های پنهان دانش آموزان دوره ابتدایی در تعامل با شبکه های ماهوارهیادگیری

 "پدیدارشناسانه

 قدم زن (ا )دکترکشتی آرای و زهر

15:50-15:40 

 اله وعنوان مق

 اسامی نویسنده

فضا و مکان، مواد و منابع آموزشی در برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی در چشم 

 اندازی جهانی

 ) دکتر نادر سلسبیلی(

16:00-15:50 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

 بررسی شاخص های تحقق عدالت آموزشی در دوره ابتدایی آموزش و پرورش عشایر ایران

 (یازرلو، دکتر فرشته افکاری، حسن نجفی )دکترصفر

16:10-16:00 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

درس پژوهی و کنش پژوهی راهبردهایی برای خودپژوهی در حوزه تأمل و عمل فکورانه 

 معلم

 ) دکترپوران خروشی (

16:20-16:10 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

 ادراک کودکان خیابانی از معنای عدالت تربیتی

 )  دکترعلی نوری، دکتر یوسف کریمی (

16:30-16:20 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

 های درسی مقطع ابتدائیارتباط افقی برنامه درسی علوم با سایر برنامه و جایگاه

 ی(شیر)دکترمرجان میرشم

16:40-16:30 
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 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

 برنامه درسی ایمنی کودکان، پدیده محذوف در دوره ابتدایی

کتر ی سوسهابی، دکتر علیرضا صادقی، دعلیرضا عراقیه، دکترپرمجتبی سرهنگی کادیجانی، 

 امیرحسین مهدیزاده(

16:50-16:40 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

 تدابدرسی چند فرهنگی براساس اهداف تعلیم و تربیت آموزش اهای برنامهتبیین ویژگی

)سیده هماعقیلی، دکتررضوان حکیم زاده، دکترعلیرضا صادقی، دکترمجید علی عسگری، 

 مسعود بیدلی نامنی(

17:00-16:50 

 17:00-17:15 بخش پوستر )مقاالت دریافتی به شكل پوستر(
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 روز دوم -برنامه درسی دوره ابتدایی: چالش ها و چشم اندازهای ایرانی، جهانیبرنامه همایش 

 مكان زمان نوان برنامهع

  8-8:05 تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجيد و سرود جمهوری اسالمی ایران

 ارایه تجربه های موفق معلمان و مدیران مدارس ابتدایی 

 آقای دكتر خسرویمدیر برنامه: 

 به شکل مجازی از سالن 8: 9:45-05

  شورا

 ارایه مقاالت شفاهی

 از سالن شورا صمدی دكتر، یكشتی آرا دكتر، مرزوقی ، دكترعسكری یعلدكتر اعضای هيات رئيسه

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

ی درسی تربیت جنسی دوره ابتدایی در پرتو چشم اهداف و مفاهیم اساسی برنامه

هانیانداز ج ، دکتر مرتضی کرمی(زهرا حجازی)   

10:00-9:50 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

محور و هویت یابی دانش آموزان بر اساس  تبیین ارتباط طرح تکالیف مهارت

 "انسان به منزله عامل"نظریه 

 )فاطمه رهبری، حکیمه السادات شریف زاده، دکترمیمنت عابدینی بلترک(

10:10:-10:00 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه چهارم ابتدایی از منظر رویکردهای 

 دکترنصیبه تاری( )فرزانه تاری، دکتر رضوان حکیم زاده، روبرنامه درسی اسکای

10:20:-10:10 

 عنوان مقاله و

 اسامی نویسنده

 )تأملی بر وضع موجود و وضع مطلوب( تربیت جنسی در دوره دبستان

 پور()فاطمه السادات بیطرفان،  دکتر مرضیه دهقانی، دکتر محمد جوادی

10:30:-10:20 

 عنوان مقاله و

 ویسندهاسامی ن

تاملی بر دانش عملی معلمان نمونه ابتدایی: داللت های آن برای آموزش پیش از 

 ) دکتر حسین چهارباشلو( خدمت معلمان

10:40:-10:30 

 برنامه اختتاميه

 حكيم زاده سخنرانی خانم دكتر رضوان

 دانشيار دانشگاه تهران و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با عنوان:

 "دوره ابتدایی در ایران: وضعيت موجود و چشم انداز مطلوب"

10:55-10:40  

 

 

 

 به شکل مجازی از سالن 

 سخنرانی آقای دكتر حسين خنيفر

 نوان:استاد دانشگاه تهران و رئيس دانشگاه فرهنگيان با ع

 : راز كاوی دوره ابتدایی هنشو2020تجربه زیسته ژاپن پژوهی در سال 

11:15-11 

 برنامه نكوداشت دكتر محمد حسين پروند

همراه با اظهارات:خانم دكتر حجازی،آقای دكتر ملكی، آقای دكتر شرفی و آقای 

 پوردكتر جوادی

 به شکل مجازی از سالن 11:50-11:15
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ای ها،  اعضتجليل از مقاالت، سخنرانان كليدی، اعضای پنل قرائت بيانيه همایش و

 هيات رئيسه، كميته علمی و اجرایی همایش

12:05-11:55  

  12:05-13:00 )پخش سرودهای دانش آموزان در زمان ناهار( نماز و ناهار

  13:00-17:00 )چهار كارگاه در چهار سالن( برگزاری كارگاههای آموزشی



 رگاه های آموزشیریز برنامه كا

 

 

 

 زمان ارائه كارگاه مدرس عنوان كارگاه ردیف

مطالعات برنامه درسی راهبردی و آموزش  1

كاربست بسته های یادگيری چند رسانه ای 

مبتنی بر آن با رویكرد تركيبی )حضوری و 

 مجازی( در بحران كرونا و پس از آن

سركار خانم دكتر سيمين 

 بازرگان

 آبان 29و  28روزهای 

 17تا  13عت سا

آشنایی عملی با تدریس آنالین در دوره  2

  LMSابتدایی از طریق 

جناب آقای دكتر مصطفی 

 قادری

 آبان 29روز 

 17تا  13ساعت 

سركار خانم مرجان  كاربرد تكنيك اسكمپر در كالس درس 3

 سجودی

 آبان 29روز 

 17تا  13ساعت 

جناب آقای هاتف  بازی و یادگيری 4

 هاشمی نسب

 آبان 29روز 

 17تا  13ساعت 



 معلمان و مدیران مدارس ابتدایی ریز برنامه تجربه های موفق

 مدت زمان  ساعت موضوع  هابرنامه ردیف

آقای دكتر خير مقدم مدیر برنامه  

 خسروی 

 دقيقه ۵ 08:0۵-08:10 طرح موضوعخير مقدم و 

 

تجارب مدیریتی موفق در دوره  پناهارائه خانم ناهيد اقوامی 1

 دبستان

 دقيقه 9 08:11-08:20

 

تجارب مدیریتی موفق در دوره  یارائه خانم كبری داوود 2

 دبستان 

 دقيقه 9 08:20-08:29

 

 دقيقه 9 08:39-08:30 تدریس فعال پایه اول دبستان ارائه خانم طاهره باقی 3

 

 دقيقه 9 08:48-08:39 آموزی كتابتشكيل باشگاه دانش ارائه خانم معصومه راستی 4

 

ن دوره گری و هدایت معلمامربی ارائه خانم مرجان سجودی ۵

 های آموزشگاهیابتدایی در پروژه

 دقيقه 9 08:49-08:۵8

 

 تدریس شاد و خالق آیينارائه خانم فاطمه نيك 6

 

 دقيقه 9 08:۵8-09:07

 

 دقيقه 9 09:17-09:08 ورزی واحدهای طولآموزش و دست اعظم سلطانیارائه خانم مهر 7

 

ی و تجارت دوره عملياتی كارآفرین ارائه خانم فاطمه بيطرفان 8

 سودمند در مقطع ابتدایی

 دقيقه 9 09:17-09:26

 

نيا و ارائه خانم صدیقه انصاف 9

 خانم شهرزاد صفاری

ها در درس فارسی خانوادهتدریس هم

 با استفاده از روش بازی

 دقيقه 9 09:27-09:36

 دقيقه 9 09:4۵-09:36 - بندی توسط مدیر پنلجمع 10



) كه به علت كم شدن زمان همایش از سه روز به دو روز به اسامی و عناوین مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی

 دستور ستاد مقابله با كرونا در اجرای مجازی همایش، فرصت ارایه همه مقاالت فراهم نشد(

 

 ردیف عنوان نویسندگان

 و کتر رضوان حکیم زادهدتاری،    فرزانه

 دکتر نصیبه تاری

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه چهارم ابتدایی از منظر رویکردهای 

 برنامه درسی اسکایرو

1 

پژوهی راهبردهایی برای خودپژوهی در حوزه تأمل و  درس پژوهی و کنش دکتر پوران خروشی

 عمل فکورانه معلم

2 

اری ، دکتر فرشته افکدکتر صفرعلی یازرلو

 و حسن نجفیان

بررسی شاخص های تحقق عدالت آموزشی در دوره ابتدایی آموزش و 

 پرورش عشایر ایران

3 

،  فاطمه سادات بیطرفان

 جوادی دکتر محمددهقانی و  مرضیهدکتر

 پور

ضرورت تربیت جنسی در دوره دبستان: دیدگاه اسالمی )تأملی بر وضع 

 موجود و وضع مطلوب(

4 

 و عتمدی، صدیقه مشکانی دکتر وحید م

 نسرین محمدحسنی دکتر

شنوا در درس تاثیر چندرسانه ای های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان نا

 مطالعات اجتماعی

5 

 و شیخی سعیدمهدیه خسروی، 

 نژاد نادعلی جیران

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با تربیت سیاسی دانش آموزان دوره 

 ابتدایی

6 

اندازهای ایرانی،جهانی درک اعضای ها و چشمرنامه درسی ابتدائی: چالشب گیبشیرسیده زهرا حسینی و دکتر ناصر 

 جامعه مدرسه از مفهوم معلم فراخوانی

7 

های درسی مقطع افقی برنامه درسی علوم با سایر برنامهجایگاه و ارتباط  یشیرمرجان میرشمدکتر

 ابتدائی 

8 

 9 ادراک کودکان خیابانی از معنای عدالت تربیتی   کریمی   یوسفو  علی نوری دکتر

فضا و مکان، مواد و منابع آموزشی در برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی  دکتر نادر سلسبیلی

 در چشم اندازی جهانی

10 

آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران؛ واکاوی های اجتماعی دانشسایی آسیبشنا دکترزهرا رشیدی

 پدیده قلدری

11 

دورۀ ابتدایی بر فارسی های آموزش مهارت خواندن در برنامۀ درسی کتاب دکتر فرشته سراج

 اساس مدل نیل اندرسون

12 
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 ردیف عنوان نویسندگان

دکتر رحمت اله  و محسن سپهیدکتر

 مرزوقی

 13 د سازی آموزگاران مقطع ابتداییمدیریت دانش شخصی : رهیافت توانمن

ر دکت کادیجانی، سرهنگی دکتر مجتبی

کتر د ،دکتر پری سوسهابی،علیرضا عراقیه

و دکتر امیرحسین مهدی  علیرضا صادقی

 زاده

 14 برنامه درسی ایمنی کودکان، پدیده ای محذوف در دوره ابتدایی

 15 97-98بتدایی در سال تحصیلی بررسی مهمترین مسائل معلمان دوره ا دکتر حسنعلی گرمابی

 16 مطالعه تطبیقی اهداف آموزشی ریاضی دوره ابتدایی در ایران و آمریکا دهقانی دکتر مرضیهچگینی و  نرگس

تاملی بر دانش عملی معلمان نمونه ابتدایی: داللت های آن برای آموزش پیش  دکترحسین چهارباشلو

 از خدمت معلمان

17 

از سولمدکتررضوانه امینی ، گلستانی و 

 نورآبادی

در چگونگی استفاده از فضای مجازی در اوقات « عید و داستان»تحلیل طرح 

 فراغت دانش آموزان ابتدایی

18 

ی درسی تربیت جنسی دوره ابتدایی در پرتو اهداف و مفاهیم اساسی برنامه دکتر زهرا حجازی و مرتضی کرمی

 چشم انداز جهانی

19 

سیده هما عقیلی، دکتررضوان حکیم زاده، 

دکتر علیرضا صادقی، دکترمجید علی 

 عسگری، مسعود بیدلی نامنی

تبیین ویژگی های برنامه درسی چند فرهنگی بر اساس اهداف تعلیم و تربیت 

 آموزش ابتدایی

20 

اطمه رهبری، حکیمه السادات شریف ف

 زاده، دکترمیمنت عابدینی بلترک

تبیین ارتباط طرح تکالیف مهارت محور و هویت یابی دانش آموزان بر اساس 

 "انسان به منزله عامل"نظریه ی 

21 

 22 مفقوده در برنامه درسی دوره ابتدایی قهمشاوره پداگوژیک: حل دکتر محمد تقی رودی

یادگیری های پنهان دانش آموزان دوره ابتدایی در تعامل با شبکه های  رایدکتر نرگس کشتی آ

 «یک مطالعه پدیدارشناسانه» ماهواره

23 

 24 بررسی داللت های ساختن گرایی برای تکلیف مهارت محور فروغ خسروی
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 اسامی و عناوین مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر

 نویسندگان عنوان ردیف

ها و فهمییابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهرستان الشتر: کجارزشابزارهای  1

 راهکارها

محمدرضا یوسف زاده 

 چوسری وعیسی زمانیان

اثربخشی روش تدریس جیگ ساو معکوس بر سازگاری )تحصیلی، اجتماعی و  2

 .آموزان دوره دوم ابتدائی در شهرستان مهابادعاطفی( دانش

دکتر جواد کیهان و فرزانه 

 رسیمد

ای مداوم معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز: ارائه الگوی توسعه حرفه 3

 مندمرور نظام

سعیده شاهسونی، مریم 

براتعلی و دکتر نرگس کشتی 

 آرای

مدت و ارائه راهکارهای مناسب برای های ضمن خدمت کوتاهآسیب شناسی دوره 4

 هااثربخشی دوره

 سیده هما عقیلی، دکتر رضوان

زاده و مسعود بیدلی حکیم

 نامنی

بازنمایی تجارب زیسته معلمان ابتدایی از روند آموزش و بهسازی و توسعه  5

 ای معلمانحرفه

علی زارعی و دکتر مرضیه 

 دهقانی

دکتر محسن تقی زاده، مسلم  و ایران جنوبیدبستانی در کشورهای انگلستان، کرهبررسی تطبیقی دورۀ پیش 6

ی و فاطمه عاقل میررضای

 سعیدی پور

های محیط زیست در برنامه درسی مطالعات اجتماعی بررسی میزان توجّه به مؤلفه 7

 دوره ابتدایی ایران

دکتر فیروز رضائیان، سیده 

 مریم حسینی و حسن میرزایی

 1397شده در آزمون استخدامی سال بررسی میزان رضایت معلمان ابتدایی پذیرفته 8

 دمتاز آموزش پیش از خ

محمد رضا یوسف زاده و 

 دکتر داود میرزایی فر

ای مربیان قبل از دبستان پیشنیاز کیفیت بخشی به دوره های حرفهبهبود صالحیت 9

 ابتدایی

سحر درستی و دکتر بوسف 

 ادیب

 یشیردکتر مرجان میرشم بررسی روایی روشی برای آموزش و بهسازی معلمان 10

کوس بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دروس تاثیر اجرای رویکرد کالس مع 11

آموزان پایه ششم دوره علوم و ریاضی در مقایسه با رویکرد سنتی در بین دانش

 ابتدایی

دکترصمد ایزدی، مصطفی 

عزیزی شمامی و فاطمه نجف 

 نژاد سما کوش



 نویسندگان عنوان ردیف

تاثیر اجرای رویکرد کالس معکوس برخود تنظیمی در مقایسه با رویکرد سنتی در  12

 آموزان پایه ششم دوره ابتداییانشبین د

فاطمه نجف نژاد سماکوش،   

دکتر صمد ایزدی و دکتر 

 مصطفی عزیزی شمامی.

ر در آموزان دختپردازی بر یادگیری مفاهیم دینی دانشتأثیر روش تدریس بدیعه 13

 های آسمانی پایه پنجم ابتداییدرس هدیه

 دکتر جواد کیهان

ی آموزی بر یادگیری و یادداری حروف الفبا دانش تاثیر طراحی و اجرای باز 14

 آموزان پایه اول ابتدایی

فریما کاظمی، دکتر نسرین 

محمدحسنی ویوسف مهدوی 

 نسب

فاطمه ابدی و دکتر محمد  تبیین الزامات توجه به جایگاه هنر و تربیت زیبایی شناختی در تعلیم و تربیت 15

 جوادی پور

بین دو کشور ایران و ژاپن در دوره ابتدایی با تحلیل اهداف تربیت اخالقی  16

 ارزیابی بر برنامه درسی

 نرگس کلبادی نژاد

ی دوم ابتدایی از منظر توجه تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره 17

 پذیریهای مسئولیتبه مؤلفه

مهشید پالهنگ، دکتر نرگس 

 کشتی آرای و عاطفه یوسفی

 دکتر میمنت عابدینی بلترک های درسی دوره ابتداییهای تربیت اخالقی در کتابفهتحلیل محتوای مؤل 18

های های چندپایه و تک پایه براساس شاخصای نتایج کالستحلیل مقایسه 19

وری و کارآمدی آموزشی )مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهر بهره

 بندرعباس(

 دکتر وحید معتمدی

ذهنی و پیامدهای آن بر برنامه درسی دوره ابتدایی آموزش توانی تطوّر مفهومی کم 20

 و پرورش استثنایی/ ویژه

 دکتر صدیقه کاظمی

توصیف رابطه بین عدالت آموزشی و یادگیری ادراک شده در مدارس دوره  21

 AHPابتدائی با روش 

دکتر پروین صمدی و فاطمه 

 ضیائی مهر

سی ابتدایی در جهت بهبود کیفیت در شناسایی وجوه و ابعاد مغفول در برنامه در 22

 آموزش

دکتر مژگان اسمعیل نیا، 

براتعلی منفردی راز و علی 

 هادیان حقیقی

های مبتنی بر تفکر ژرف اندیشانه در توسعه یادگیری پژوهش محور کاربرد تمرین 23

 در درس علوم دوره ابتدایی

خاطره محمد جعفری و 

 مهدی محمدی



 نویسندگان عنوان ردیف

ین حصار و شیردکتر راضیه  وزان دوره ابتدایی بر اساس رویکرد توسعه پایدارآمالگوی شایستگی دانش 24

 دکتر مهدی حمدی

تاثیر اجرای رویکرد کالس معکوس براحساس تعلق و انگیزش پیشرفت در  25

 آموزان پایه ششم ابتدایی بابلسرمقایسه با رویکرد سنتی در بین دانش

فاطمه نجف نژاد سما کوش، 

دکتر  دکتر صمد ایزدی و

 مصطفی عزیزی شمامی

ی واکنش معلمان مقطع ابتدایی با تغییر برنامه درسی ریاضی بر اساس سند نحوه 26

 تحول بنیادین

 رضا مالمیر

نظریه ارتباط گرایی پارادایمی جدید در دانش و یادگیری دانشجو معلمان دانشگاه  27

 فرهنگیان

دکتر حسن نجفیان، دکتر 

فرشته  افکاری و دکتر 

 رعلی یازرلو صف

دکتر زهرا رحیمی، دکتر آمنه  واکاوی عملکرد معلمان ابتدایی در مواجهه با مسائل بازپاسخ ریاضی 28

 عالی و فروغ   عبدالهی

ای در پرورش  واکاوی نگرش و دیدگاه معلمان در ارتباط با نقش سواد رسانه 29

ل و دوم شهرستان آموزان دختر دوره اول ابتدایی مناطق اوتفکر انتقادی دانش

 سیرجان

شیوا صالحی، دکتر مرضیه 

 دهقانی

یادگیری مبتنی بر بازی راهی برای افزایش سطح سواد زیست محیطی  30

 آموزان ابتداییدانش

دکتر مرضیه عبدالوهابی، سعید 

صفایی موحد و معصومه 

 عبدالوهابی

دکتر پروین صمدی، پریسا  های مهارت آموزی در دبستان: یک مطالعه فرا تحلیلتبیین گونه 31

پورعباد ماسوله و مهال 

 اصالحی

دکتر پروین صمدی و سارا  شناسی و ترکیب باورهای معلمان ابتدایی از تدریس باکیفیتگونه 32

 صفری

رابطه میان فراگرد ارزشیابی توصیفی و روند یادگیری، در پیشرفت تحصیلی  33

 آموزان دوره ابتداییدانش

ه، سید دکتر علیرضا عصار

محمدرضا امام جمعه، نسرین 

اوضاعی و احمد عربی 

 جونقانی



 نویسندگان عنوان ردیف

های عملکرد خانواده، سالمت اجتماعی و خطر گرایش بررسی رابطه بین شاخص 34

 آموزان پسر دبیرستانی مقطع متوسطه شهر زرندبه اعتیاد در دانش

احمد امیری، دکتر میترا 

کامیابی، زهرا غباص زاده و 

 دکتر نسیم سعید

دکترعلیرضا عصاره و مهرناز  ای مربیان پیش دبستانها و تعهدات حرفهشناسایی صالحیت 35

 بقائی

دبستانی از دیدگاه والدین در ی پیشآموزان از دورهتجربیات کسب شده دانش 36

 1398شهرستان ارومیه در سال 

فرنوش مرادبگی ثانی و پریسا 

 مقصدعالی

آموزان پایه هفتم دوره اول درس علوم دانش بررسی آموزش معکوس بر یادگیری 37

 متوسطه شهرستان اردستان

 محمود زارع جعفری زواره

ستاره جودزاده و غالمحسین  ی ابتداییتربیت شهروندی دیجیتال در دوره 38

 رحیمی دوست

های آموزان از حضور در کالستحلیل پدیدارشناسانه تجارب زیسته دانش 39

 چندپایه

ری نقدعلی، دکتر ژیال حید

 مهدی هاشمی و بهفر حیدری

مهدی علیاری و دکتر مرجان  هاها و فرصتارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی؛ چالش 40

 کیان

ن سجودی. دکتر محمد مرجا بررسی مفهوم و جایگاه مهارت های ایده پردازی و تفکر در برنامه درسی  41

 جوادی پور

واکاوی مؤلفه های تربیت شهروندی در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی  42

 دوره ی دوم آموزش ابتدایی ایران

یوسف محمدیان و دکتر 

 عباس قلتاش

 دکتر عبدالرحمان جریحی تخیل، موهبتی انسانی برای کسب یادگیریهای شناختی سطح باال  43

بررسی دیدگاه نومعلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان نسبت به اثربخشی آنان  44

 در مدارس

زهرا اکبرزاده. مریم دیوساالر. 

 حسین لطفی

ساناز ماهری، دکتر علیرضا  های آموزش فلسفه به کودکانچالشبررسی و کاوش  45

 عراقیه و دکتر یحیی قائدی

واکاوی تعامالت دانش آموزان و معلم در رویکرد یادگیری مشارکتی: دوره  46

 ابتدائی 

سارا صفری، سمانه یگانه و 

 فرانک تاجمیری
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