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ش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم  یبرنامه اولین هما  

 زمان چهارشنبه پنجم خرداد مکان عنوان برنامه 

تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و سرود  

 جمهوری اسالمی ایران 

 به شکل مجازی از سالن

8:35 – 8:30 

استان  پخش کلیپ انجمن مطالعات برنامه درسی 

 کرمان 
8:40 – 8:35 

 خیر مقدم جناب آقای دکتر توان

 )رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان( 
8:45 – 8:40   

خیر مقدم جناب آقای دکتر صابری )استادیار  

دانشگاه فرهنگیان( رئیس انجمن مطالعات برنامه  

 درسی استان کرمان 

8:55 – 8:45 

جدیدی )استادیار  گزارش جناب آقای دکتر اکبر  

   دانشگاه پیام نور( دبیر علمی همایش 
9 – 8:55 

سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست  

)معاون محترم آمورشی وزارت بهداشت، درمان و  

 آموزش پزشکی( 

9:15 - 9 
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سخنرانی جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا  

)معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه  

 فرهنگیان( 

9:25 – 9:10 

 9:30 – 9:35 پخش کلیپ انجمن و همایش 

 ارایه مقاالت شفاهی در چهار شنبه پنجم خرداد 

 به شکل مجازی از سالن  اسامی نویسندگان مقاله عنوان

هویت فمنیستی برنامه درسی و انطباق آن با نظام  

 ارزشی و فلسفه تربیتی جمهوری اسالمی ایران
 9:40 – 9:55 )استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا(  مهر حمیده پاک 

  -تحصیلی  هدایت  درسی واکاوی چارچوب برنامه

  مقطع در   یادگیری بروندادهای بر تأکید  با  شغلی

 مغفول  درسی برنامه یک عنوانبه: ابتدایی

 ،  (تهران دانشگاه دکتری )دانشجوی  بهروز رحیمی 

 دانشگاه تهران( ار دانشی) رضوان حکیم زاده 
10:15 – 10 

مقایسه تطبیقی برنامه های درسی مربوط به سواد  

 رسانه ای بین کشورهای کانادا، ژاپن و ایران 

،  ( آزاد ساریدانشگاه دکتری )دانشجوی  محمد یزدانی پرائی

دانشگاه آزاد ساری(  )استادیار  الذن سلیمی  
10:35 - 10:20 

کوانتومی در نظریه  تغییر پارادایم نگرش نیوتنی به  

برنامه درسی، چشم اندازی دیگر درعمل برنامه  

 درسی در هزاره سوم 

،  ( آزاد کرماندانشگاه دکتری )دانشجوی   عظیمه ابراهیمی

)استادیار دانشگاه آزاد کرمان(  زهرا زین الدینی میمند   
10:55 – 10:40 

روابط معادالت ساختاری بررسی تاثیر کمال گرایی  

در دانش آموزان شهر    زندگی مدرسه ایبر کیفیت 

 کرمان 

)عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمان(  فاطمه مهرابی فر  11:15 – 11 
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 غفلت از برنامه درسی پنهان در دوران کرونا 

آموخته کارشناسی ارشد   )دانش  نعیمه شفیعی اپورواری 

)استادیار    مراد یاری دهنوی ، (شهبد باهنر کرماندانشگاه 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان( 

11:35 – 11:20 

بومی گرایی در تعلیم و  -مفهوم پردازی تفکر جهان 

 تربیت با تاکید بر دانش وطنی 

،  (شهبد بهشتیدانشگاه  دکتری )دانشجوی   فرهاد فتحی  

)دانشیار دانشگاه شهید بهشتی(  جمیله علم الهدی    
11:55 – 11:40 

معلمان از»یادگیری سازگار با  رابطه دانش و نگرش 

 مغز« با عملکرد آنها 

با استفاده از معادالت ساختاری   

ارشد دانشگاه شهید باهنر   دانش آموخته)  ملیحه میرزایی

 کرمان( 
12:15 – 12 

های حوزه انواع تعامالت آموزشی در  روند پژوهش

 یادگیری الکترونیکی با رویکرد فراتحلیل 
،  )دانشجوی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان( انسیه میرزایی

)استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان(   بدرالسادات دانشمند  12:35 – 12:20 

 در پنجم خرداد نشست تخصصی برگزاری 

 پنل تخصصی آموزش دوره ابتدایی در هزاره سوم 

،  (عالمه طباطباییدانشگاه  دانشیار )خانم دکتر آمنه عالی 

،  (مازندراندانشگاه یار استاد)  حاجی تبارآقای دکتر محسن 

و   ( آزاد کرماندانشگاه  استادیار)خانم دکتر زهرا زین الدینی  

شهبد  دانشگاه  استادیار)خانم دکتر بدرالسادات دانشمند 

( باهنر کرمان  

18:30 – 17:30 

 ( kcsa.ir)نیاز به ثبت نام در سایت  در پنجم خرداد کارگاهبرگزاری 
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چگونه آموزشی اثربخش در فضای مجازی داشته  

 یاشیم؟ 
نژاد )استادیار دانشگاه شهید باهنر  دکتر مهرانگیز علی  خانم 

 کرمان( 
16:25 – 14:30 

محدودیت های دوگانه: اهمیت و ضرورت تمیز و  

 نیز زمان تشخیص در جریان تحقیق  
)استاد تمام بازنشسته  جناب آقای دکتر عزت اهلل نادری 

 دانشگاه خوارزمی( 
17:30- 16:30 

برنامه درسی ریاضی مدرسه ای: راهبردهای اجرایی  

 در کالس درس 
)دانشیار دانشگاه  جناب آقای دکتر ابوالفضل رفیع پور  

 شهید باهنر کرمان( 
21:30 - 20 

 م خرداد شششنبه پنج ارایه مقاالت شفاهی در  

 به شکل مجازی از سالن  اسامی نویسندگان مقاله عنوان

ای پردیس  ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت حرفه 

 فرهنگیان تبریز الزهرا)س( دانشگاه فاطمه
رحمانی، اسداله خدیوی هما  

دانشگاه فرهنگیان تبریز( استادیار )  
8:45 – 8:30 

بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر هوش اجتماعی  

شهر  4دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه

 تهران 

  ، منا عمرانی)دانشیار دانشگاه الزهرا(   دکتر پروین صمدی
دانشگاه الزهرا(  کارشناسی ارشددانشجوی )  

 

9:05 – 8:50 

کتاب تعاملی، رویکردی تحول آفرین برای آموزش  
 شناختی در هزاره سوم 

، دانشگاه فرهنگیان مشهد( استادیار ) آرزو ذاکر  

( فردوسیدانشگاه  دانشجوی دکتری )  بهرام فرهادی مقدم   
 

9:25 – 9:10 

 م خرداد ششدر نشست تخصصی برگزاری 
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 تخصصی آموزش مجازی پنل 

بوعلی سبنا  دانشگاه یار دانش)اجی آقای دکتر فرهاد سر

دانشگاه  یار دانش)  خانم دکتر ناهید ظریف صناعی، (همدان 

یار  دانش) خانم دکتر مانوش مهرابی، (علوم پزشکی شیراز 

مهرانگیز علی   خانم دکتر و (علوم پزشکی شیراز دانشگاه 

 ( شهیدباهنر کرماناستادیار دانشگاه )نژاد 

10:30 – 9:30 

 م خرداد ششدر  اختتامیهبرگزاری 

استاد  )  حسین خنیفرجناب آقای دکتر  سخنرانی

 ( تمام و رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور 

ه شکل مجازی از سالنب  

10:50 – 10:30 

)معاون    خانم دکتر رضوان حکیم زادهسخنرانی 

 آموزش و پرورش( محترم آموزش ابتدایی وزیر 
11:10 – 10:55 

  محمود امانی طهرانیسخنرانی جناب آقای دکتر 

 ( دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش)
11:30 – 11:15 

سخنرانی جناب آقای احمد اسکندری )مدیر کل  

 محترم آموزش و پرورش استان کرمان( 
11:50 – 11:35 

آقاب دکتر محمد جوادی پور  سخنرانی جناب 

)دانشیار دانشگاه تهران، رئیس محترم انجمن  

 مطالعات برنامه درسی ایران( 

12:15 – 11:55 
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برنامه نکوداشت جناب آقای دکتر نعمت اهلل موسی  

 برنامه درسی استان کرمان( تمام پور )استاد 
12:35 – 12:20 

 ( kcsa.ir)نیاز به ثبت نام در سایت  م خردادششدر  کارگاهبرگزاری 

)مدیر بخش آموزش، آزمایشگاه تولید محتوای  اسماء پورتوکلی  تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری الین 

 الکترونیکی »آتما«(
16:20 – 14:20 

بازنشسته دانشگاه  )استاد تمام  خانم دکتر مریم سیف نراقی  نمونه باید معرف جامعه مادر باشد

 عالمه طباطبایی( 
17:10 – 16:30 

)مدیر بخش تولید، آزمایشگاه تولید  علی مسعودی نیا آقای   برای کالس های آموزشی آفالین  سناریو نویسی 

 محتوای الکترونیکی »آتما«(
18:25 – 17:15 

آموزش برنامه ریزی درسی و ارتقاء مهارت های  

 تحصیلی و موفقیت در کنکور 
)مدرس دانشگاه( آقای دکتر صولت افضلی   19:50 – 18:30 

( استادیار دانشگاه فرهنگیان  )خانم دکتر پروین ساالری   طراحی واحد یادگیری   21:30 - 20 
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