برنامه سخنرانی های 02دقیقه ای روز دوشنبه  82/5/02
مشخصات ارائه مقاالت به صورت سخنرانی  02دقیقه ای
زمان

83:2-83:2

عنوان مقاله

اسامی نویسند گان

شماره کالس
کالس 1

بررسی مقایسه ای رویکرد جدید آموزش مستقل بریادگیری
درس ریاضی پایه هفتم شهرستان سمنان

دکتر میترا حدادی

کالس 0

تاثیر نرم افزار متلب بر آموزش هندسه 3

خانم فاطمه سرحدی رودباری

کالس 3

سنجش و ارزشیابی در آموزش ریاضی

ریحانه بختیاری

کالس 4

کاربردپذیری مباحث پول و تقویم در زندگی روزمره
دانشآموزان آهستهگام با تاکید بر کتابهای درسی دوره
ابتدایی

مریم عباسی ،بهناز ساویزی

کالس 5

سرعت در کنکور تهدیدی برای آموزش ریاضی

افشین خاصّه خان

کالس 6

آموزش ریاضی با جئوجبرا در عصر دیجیتال

خانم نوشین فرامرزپور ،آقای
ناصر آلپلو

کالس 7

آقای رستم غالم ویسی ،خانم
بررسی دالیل عدم گرایش دانشآموزان شهرستان مریوان به
رشته ریاضی فیزیک از نگاه مشاوران در سال تحصیلی  87-89نسیبه خسروی

کالس 9

رسم هندسی ،خطی منتج به ترسیم ذهنی افکار

خانم حسنیه قاضی زاده

کالس 1

بررسی ارتباط بین طرح مسائل کالمی ریاضی در حوزه کسرها
و دانش حرفه ای معلمان.

سوسن علیمردانی

کالس 0

بهسازی مفاهیم ریاضی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان

زهرا سادات علمدار بایگی

کالس 3

تبیین چالش های اجرائی ارزشیابی توصیفی درس ریاضی در
دوره ابتدائی

آقای مرتضی مرتضوی ،خانم
زهرا گویا

کالس 4

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی بر اساس دیدگاه
برنامه درسی جروم برونر

سید جالل لنگری ،ایمان
قدرتی ،پویا نوری

کالس 5

بررسی ضعف و کج فهمی دانشآموزان در درس ریاضی مقطع فریبا فتح اله نژاد
ابتدایی
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کالس 6

بررسی قصد معلمان برای استفاده از نرم افزار جئوجبرا در
تدریس ریاضیات

خانم سهیال شاه محمدی،
خانم فرخنده متین آرا،

کالس 7

بهبود آموزش ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ضرب
عدد درکسر و کسر درعدد ( با کمک گروه درس پژوه)

رعنا امیرخان نژاد

کالس 9

تحلیل محتوای کتاب حسابان( )1پایه یازدهم رشته ریاضی و
فیزیک به روش ویلیام رومی و رویکرد مدل سازی و کاربردها

فاطمه مسلم ،محدثه جباری،
رقیه سلطانی
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کالس 1

اثربخشی راهبردهای یادگیری فراشناختی بر پیشرفت
تحصیلی درس ریاضی

آقای نوید رضایی مالل ،دکتر
ضرغام مهرگان فرد ،آقای اکبر
مظلوم

کالس 0

تعیین چالش ها و موانع آموزش ریاضی و ارائه راهکارها

مهین غالمزاده ،حمید آسمان
دره

کالس 3

رابطه سنجش خالقیت با ارزشیابی و پیشرفت درس ریاضی
دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی دختر و پسر شهرستان

خانم وحیده رضائی ،آقا
محمود فرهادیان

کالس 4

تحلیل محتوای مقایسهای مسائل هندسه کتب ریاضی مقطع
متوسطه اول ایران و رتبه های برتر آزمون تیمز

دکتر حمیده عبدالهی الشکی

کالس 5

تحلیل محتوای کتب هندسه( )1و هندسه( )0دورۀ دوم
متوسطه

محمد طالبی ،سید علی جاللی

کالس6

استفاده از نرمافزار جئوجبرا برای تدریس پویای مباحث
چالشبرانگیز ریاضیات

کوثر شاولی ،فرشته طهماسی
شاهمنصوری

کالس 7

خالقیت بازی درآموزش ریاضی دبستان

بهجت مروجی  -کوروش
جعفریان

کالس 9

کاربرد منطق فازی درتخمین و رسم معادالت ریاضی در سطح
نوین آموزشی

محمد جواد فتوحی ،پریسا
فتوحی ،رخساره فتوحی،
ماندانا فتوحی

کالس 1

آموزش ریاضیات مدرسه ای مبتنی بر STEAM

خانم اکرم خسروگردی ،خانم
حسنیه قاضی زاده علمداری

کالس 0

معلم ،هوش کالمی و هیجانی ،کالس پربارتر

زهرا وزیری ،سمیه حیدری،
صافیه کر

کالس 3

ارزشیابی تکوینی بارویکرد عملکردی مبحث بردار و مختصات
ریاضی هشتم

آقای حسن حسین پور ،خانم
الهام ابراهیم زاده ،آقای عین
اهلل شکرپوردباری

کالس 4

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه دهم فنی و حرفهای به روش فاطمه صائمی وایقان ،سارا
محمودی مشعوف ،رقیه
ویلیام رومی
سلطانی

کالس 5

بررسی تاثیر روش های سنجش عملکردی ،تشریحی و
چندگزینه ای بر عملکرد دانش آموزان

انسیه احمدی

کالس 6

آموزش دامنهی ترکیب توابع با نرم افزار پایتون

سیده سبا خدایی ،فاطمه
سادات ناصری

کالس 7

ارزشیابی صحیح ریاضی

نادره حمیدی

کالس 9

مدل سازی ریاضی عامل تأثیر گذار در ساختن پل های
یادگیری ریاضی

آقای عبداالمیر عباس زاده ،آقا
جابر عامری
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کالس 1

دیدگاه معلمان ریاضی متوسطه اول یزد درباره آموزش
ریاضیات واقعیت مدار

ایوب توکلی ،ابوالفضل رفیع
پور

کالس 0

بررسی منابع ،جهت گیریها و اهداف معلمان و اساتید ریاضی

آقا علی برجی ،آقا فرزاد
رادمهر

کالس 3

بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون نهایی ریاضی نهم استان
خراسان جنوبی

محمدمهدی دری

کالس 4

بررسی رابطه عمودی کتابهای ریاضی دوره متوسطه اول در
مبحث راهبردهای حل مسأله

خانم الهام ابراهیم زاده ،خانم
فاطمه کشوری محبوب

کالس 5

بررسی توانایی طرح مسئله دانشجویان در زمینه انتگرال

خانم محبوبه ندایی ،دکتر
فرزاد رادمهر

کالس 6

بررسی مقایسه ای تأثیر استفاده از پوشه کار با روش سنتی بر سمیه یونسی خانقاهی ،دکتر
میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی فرهاد شعبانی ،صدیقه بینایی
شهر بابل
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کالس 7
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کالس 9

احاطه گری  ،ابزاری کارآمد در مدل سازی

خانم منظر غفاری جو ،آقای
غالمرضا رویین تن

کالس 1

نقش مشارکت اولیای دانش آموزان در آموزش محاسبه
مساحت جانبی

سارا نظام پرست ،فاطمه
قنبرآبادی ،اکرم خسروگردی

کالس 0

دانش و مهارت کاغذ و تا برای ارتقاء حرفهای معلمان در
تدریس هندسه

خانم شبنم مومیوند ،آقای
شاهد مشهودی ،آقای سعید
طیبی

کالس 3

رابطه بین بهزیستی مدرسه و هوش هیجانی با عملکرد ریاضی
دانش آموزان سال دهم شهرستان بندرانزلی

خانم زهرا محمدی سنگاچین،
خانم مریم گلبندی حقیقت،
آقای روح اهلل حسنی کله لوئی

کالس 4

بررسی میزان تأثیر محتوای کتاب حسابان()0پایه ی دوازدهم
دوره ی دوم متوسطه بر اساس حیطه ی شناختی بلوم و
شاخص خالقیت گیلفورد

آقا حسین جم سرند ،آقا
محمود منصوری

کالس 5

تحلیل محتوای مبحث تبدیالت هندسی کتاب هندسه ()0
پایه یازدهم جدید التالیف به روش ویلیام رومی

آرزو حسینی ،فاطمه بنا ،حانیه
حسینی

کالس 6

آموزش عبارتهای جبری پایه هفتم مبتنی بر فناوری و به
شیوه کاوشگری هدایت محور

خانم اکرم خسروگردی ،خانم
زهره امینی

کالس 7
کالس 9

نقش روش تدریس گروهی در یادگیری درس ریاضی دانش
آموزان ابتدایی

سید صادق غالمی - ،گلی
دهقان - ،ویدا غالمی

