
 (1)برنامه پنل 

 دانش سازمانی( در مدرسه آینده -آموزش عالی -برنامه ریزی درسی –) رهبری آموزشی  .1

 درجه علمی داوران پنل ردیف

 دانشیار مدیریت آموزشی )رئیس پنل(دکتر حسین تقوی   1

 مشاوره دانشیار  دکتر علی رضایی شریف 2

 دانشیار مشاوره  اسماعیل صدری  دکتر 3

 دانشیار مشاوره دکتر احمدرضا کیانی  4

 مقاالت ارائه شده

 عنوان مقاله کد مقاله نویسنده ردیف

  یزهرا عرب زاده زوزن 1

 

C-00249-AB معلمان  سیدر تدر تیمؤثر بر خالق یعؤامل و چالشها ییشناسا

 شهرستان خواف

 صادق نژاد الیش 2

 

D-00224-AB داریپد یمطالعه  کی؛  ندهیدر مدارس آ یدرس یمرز یرهبر 

 یشناس

 یجهانبخش رحمان 3

 

F-00213-AB نیادیدرسندتحول بن یمشارکت محور یراهکارها یواکاو 

 شدن یجهان یآموزش و پرورش در راستا

 یساالر عبدالملک 4

 

D-00122-AB کالس درس با  تیریمطالعات انجام شده در حوزه مد یبررس

 ندهایو برآ ندهاآیشی: پلیاز روش فراتحل یرگیبهره

 باقرزاده فرد دیام 5

 

D-00105-AB معلمان  یریکارگ در جذب و به  یفرد یها  یستگیشا ییشناسا

جهت  یدیکل یها و ارائه شاخص  یدر دوره ابتدائ یا حرفه 

 آموزگاران بدو استخدام تیاحراز صالح

 یالله بیعرفانه حب 6

 

I-00251-AB یمانیسل دیبرمکتب شه یمبتن کردیبا رو نید یروانشناس ریتأث 

دانش آموزان مقطع متوسطه شهر  نیدر ب یجستجوگر هیبا روح

 بم

 

 

 

 



 (2)برنامه پنل 

 جامعه شناسی( در مدرسه آینده -اقتصاد -)فلسفه تعلیم و تربیت .2

 درجه علمی داوران پنل ردیف

 دانشیار فلسفه تعلیم وتربیت پنل()رئیس  خواهعلی خالق دکتر  1

 روانشناسی  استاد دکتر سجاد بشرپور 2

 دانشیار روانشناسی دکتر سیف اله آقاجانی 3

 دانشیار روانشناسی دکتر اکبر عطادخت  4

 

 عنوان مقاله کد مقاله نویسنده ردیف

 یرضا اسد 1

 

D-00175-

AC 
 یو تعلق خاطر کار یفلسف تیذهن ،یعلم ینیخوش ب سهیمقا

 یدولت ریو غ یمعلمان در مدارس دولت

 فرهاد شریعتی 2

 قلثسیسزظ000900009

C-00146-AC فیبراساس ارزش تکل یاضیر یلیتحص جاناتیمدل ه نیتدو 

و  یخودکارآمد یا کالس با نقش واسطه طیو ادراک از مح

 آموزان دوره متوسطه در دانش یاضیخودپنداره ر

 یالله ضیمحمد ف 3

  

C-00140-AB با توجه به تجارب  ییدر مقطع ابتدا نینو یابیارزش یالگوها

 معلمان ستهیز

 یمانیسل نینسر 4

 

E-00047-AC در مدارس  هیچندپا یدر کالس ها سیمشکالت تدر یواکاو

 بهبود آن یبرا یو راه حل ها

 یفیبهمن شر 5

 

F-00072-AB  مدل پارادایمی ارتقای کارآمدی طرح جابر ابن حیان در

تفکر انتقادی دانش آموزان دوره  توسعه روحیه پژوهشگری و

 دبستان

 یجمال عبدالملک 6

 

D-00019-

AC 
 –پنته  یمیسنجش عملکرد ت اسیمق ییو روا ییایپا یوارس

معلمان  یها میدر ت ی( )مطالعه ا2016و همکاران) وزپالکی

 مقطع متوسطه دوم استان کردستان(

 انیمر یشهال جان احمد 7

 

I-00038-AD یریپذ تیمعکوس بر مسئول سیآموزش به روش تدر ریتاث 

 دانش آموزان در نرم افزار شاد یوخودکارآمد یریپذ

 

 

 



 (3)برنامه پنل 

 مشاوره( در مدرسه آینده -معماری -)فناوری .3

 درجه علمی داوران پنل ردیف

 از راه دوربرنامه ریزی آموزش  دانشیار ) رئیس پنل(مهدی معینی کیادکتر  1

 دانشیار مشاوره دکتر علی شیخ االسالمی 2

 دکتری مدیریت آموزشی عالی دکتر شهرام مهرآور گیگلو 3

 دکتری مدیریت آموزشی دکتر عظیم امیدوار 4

 مقاالت ارائه شده

 عنوان مقاله کد مقاله نویسنده ردیف

 ندهیمدرسه با چشم انداز مدارس آ یمعمار یمؤلفه  یبررس BA-00173-AB راضیه محمدی 1

 محمد زارع 2

 

 

 

BB-00220-AB 

 دنیبخش تیفعل ی: راهبردهااریس یریادگی ای اریس یفناور

 یریادگی-یاددهی ندیدر فرآ

 حسن سجادزاده 3

 

BA-00209-AB در  یمدرسه در ارتقاء تعامالت اجتماع ینقش معمار

 ندهیمدارس آ یطراح

 شیآد هیعال 4

 

C-00186-AB کالن سند تحول  یهدف ها یبر مبنا یآموزش یها استیس

 اطالعات و ارتباطات یفناور یدر راستا نیادیبن

 یمهران احمد 5

 

BB-00042-AB سواد رسانه  ی نهیخانواده در زم یتوانمند ساز زانیم یبررس

دانش  یکیالکترون یریادگیآن بر  ریوتاث یو اطالعات یا

 در دوران کرونا ارانیشهر کام ییدوم ابتدا یآموزان دوره 

 

 


