
 

 

 

 

 

 1400اسفندماه  19روز پنجشنبه 
 (icsa.org.ir/ch/molavi18https://iici.سالن مولوی )اتاق مجازی  نشانی

 (kohestani-ch/dr/.icsa.org.ir18https://iici)سالن دکتر کوهستانی اتاق مجازی نشانی 
 محل برگزاری زمان عنوان برنامه

 سالن مولوی 7:55-8:05 تالوت قرآن کریم و سرود ملی 

 سالن مولوی 8:05-8:20 قراملکیفرامرز احد دکتر  آقای جناب سخنرانی

 سالن مولوی 8:20-8:35 حاتمیجواد دکتر جناب آقای  سخنرانی

 سالن مولوی 8:35-8:50 مؤمنیفرشاد دکتر جناب آقای  سخنرانی

 سالن مولوی 8:50-9:05 نوروزیامید دکتر جناب آقای  سخنرانی

 سالن مولوی 9:05-10:20 در عصر پساکرونا آموزش و درسی برنامه آینده برای هاییداللت و المللی بین تجارب: 4تخصصی پنل

 10:20-10:25 استراحت

 سالن مولوی 10:25-11:30 ها و راهکارهای آیندهاساتید: چالش: دورکاری 5 تخصصی پنل

 سالن مولوی 11:30-12 اختتامیه

 

 

 

 

  1400اسفندماه  18روز چهارشنبه  

                                         (icsa.org.ir/ch/molavi18https://iici.سالن مولوی )اتاق مجازی نشانی 

 (kohestani-.icsa.org.ir/ch/dr18https://iici)سالن دکتر کوهستانی اتاق مجازی نشانی 

 محل برگزاری زمان عنوان برنامه

 آیین افتتاحیه
 سالن مولوی 8-8:15 پخش کلیپ همایشتالوت قرآن کریم، سرود ملی و 

 سالن مولوی 8:15-8:20 فردوسی مشهد ریاست محترم دانشگاهجناب آقای دکتر احد ضابط خیر مقدم 

 سالن مولوی 8:20-8:25 رئیس محترم هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی جوادی پورمحمد خیر مقدم  جناب آقای دکتر 

 سالن مولوی 8:25-8:40 جعفری ثانیحسین گزارش دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر 

 سالن مولوی 8:40-8:55 مهرمحمدیمحمود جناب آقای دکتر  سخنرانی

 سالن مولوی 8:55-9:10 ورکی شعبانیبختیار جناب آقای دکتر  سخنرانی

 سالن مولوی 9:10-9:25 عطارانمحمد جناب آقای دکتر  سخنرانی

 سالن مولوی 9:25-9:55 عطارانمحمد تقدیر از جناب آقای دکتر 

 10-9:55 استراحت

 سالن مولوی 10-11:30 کرونا پسا عصر در ایران در آموزش و درسی برنامه چیستی و هویت: 1 تخصصی پنل

 11:30-12:10 استراحت

 سالن مولوی 12:10-13 پخش مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر

های آن برای آینده همراه با های آموزشی گوناگون در دوره بیماری کرونا و داللتارائه تجارب زیسته نقش آفرینان در محیط :2 تخصصی پنل
 )نامزد ده معلم برتر جهان و بانوی صلح جهان اسالم( مطهرنیا ثریا تقدیر از خانم

 سالن مولوی 14:20-13

 سالن مولوی 14:20-14:50 تجارب زیسته آموزگاران خراسان شمالی(های فراموش نشدنی از آموزش مجازی در دوران کرونا )درس :3 تخصصی پنل

 14:55-14:50 استراحت

 سالن مولوی 14:55-16:35 ارائه مقاالت پنل 

 سالن دکتر کوهستانی 14:55-16:35 ارائه مقاالتپنل 

 16:40-16:35 استراحت

 مولوی سالن 16:40-18:5 مقاالت ارائهپنل 

 سالن دکتر کوهستانی 16:40-18:5 ارائه مقاالتپنل 

 مجازی    ارجای همایش هب صورت

 مجازی    ارجای همایش هب صورت

https://iici18.icsa.org.ir/ch/molavi
https://iici18.icsa.org.ir/ch/dr-kohestani
https://iici18.icsa.org.ir/ch/molavi
https://iici18.icsa.org.ir/ch/dr-kohestani

