
  شده مقـاالت پـذيـرش

  نوع پذيرش  عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان

رواني، اجتماعي، (نقش دانشگاه فرهنگيان در تامين نيازهاي   عزت اله ملك پور افشار

از ديدگاه دانشجو، معلمان پرديس خواجه ) جسماني و شخصي

  نصير كرمان

  

  سخنراني

سي رابطه و تعيين نقش رفتارهاي معلم  در تبيين پيشرفت برر  اديبه برشان ، امير سلطاني نژاد

  آموزان دبيرستانيتحصيلي وسالمت روان دانش

  سخنراني

هاي آن نگاري فرازي از فلسفه تربيتي يك معلم و بينشزيست  نعيمه شفيعي اپورواري   ،مراد ياري دهنوي

  براي تربيت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

  سخنراني

نقش مديران ارشد دانشگاه ها در تضمين كيفيت نظام هاي     سن حبيبيمحنژاد،  مهديه قرباني

  آموزش عالي

  

  سخنراني

 مهدي شيروانيعليرضا رئيسي، 

  

در مدرسه با  بر بي نظمي دانش آموزان موثر بررسي عوامل

  )ANP(استفاده از فرايند تحليل شبكه اي 

  سخنراني

رشته كارشناسي ارشد  بررسي ساختار آموزشي مطلوب  اصغر سلطاني

  در نظام تربيت معلم ايران» آموزش علوم«

  

  سخنراني

  محمد زينلي پور

  

نقش معلم در تغيير نگرش و اصالح الگوي مصرف فراگيران در 

  ضرورت، چالش ها و برخي راهكار ها: راستاي حفاظت از منابع

  

  سخنراني

  

  

  

  



  

  بصورت پوستر پـذيـرش مقـاالت

دگي نام و نام خانوا  رديف

  نويسندگان

نوع   عنوان مقاله

  پذيرش

  بازه زماني نصب در تابلو

  30/8-30/9  پوستر  دست يابي به اقتصاد خودگردان با ايجاد مدرسه ي درآمدزا  حسين بهاالديني  1

  شوكت حاجي زاده  2

  

 اختالل يادگيري دردانش آموزان علل ودرمان آن
  

  30/8-30/9  پوستر

  14-30/15  پوستر  آموزگار در آموزش اثربخش ينقش شوخ طبع  مجيد باغيني پور  3

  30/8-30/9  پوستر  درآموزش وپرورش بهبود كيفيتارزشيابي توصيفي و  رسول آقاماليي  4

عباس  ، ابراهيم شيخ پور  5

  گراغاني

  

بررسي ويژگي هاي معلمان ابتدايي به عنوان الگوي اسالمي براي 

  دانش آموزان
  30/8-30/9  پوستر

، مسعود نژادربابشيما قاسم   6

 قاسمي نژاد

  

  30/8-30/9  پوستر  هويت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي تربيت معلم

  

  

  

  

  

  

  

  



 پوستر بصورت  پـذيـرش مقـاالت 

نوع   عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  پذيرش

بازه زماني نصب 

  در تابلو

 مهديه غيوري      8

 طيبه بلوردي

  محدثه ابراهيمي پور

  

  بعاد نهاد تربيت معلم نوآوربررسي ا

  

  

  30/8-30/9  پوستر

  تربيت معلم وترويج فرهنگ جهاد،ايثار وشهادت  ناديا نقوي  9

  

  30/8-30/9  پوستر

 سهراب نامدار  10

  جواد محسن نيا

  

  نقش تربيت معلم در ترويج فرهنگ مطالعه و كتاب خواني

  

  30/10-30/11  پوستر

  شيما نقيبي  11

  بابك شمشيري

  30/8-30/9  پوستر  اههاي اخوان الصفا واستنتاج داللت ها ي تربيتي آنتبيين ديدگ

  حسين شمسي  12

  حامد بني اسد

  نقش معلم و مدرسه در آموزش و پرورش دانش آموزان

  

  30/8-30/9  پوستر

  زهرا غالمحسيني  13

  عليرضا غالمحسيني

نقش معلم در ايجاد انگيزه درسي دانش آموزان و عالقه مندي به 

  مطالعه

  30/8-30/9  وسترپ

  طيبه طيبي  14

 

 

راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانشجويان دانشگاه 

  تربيت معلم

  30/8-30/9  پوستر

  

  

  

  

  



 پوستر  بصورت  پـذيـرش مقـاالت

نوع   عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  پذيرش

بازه زماني نصب در 

  تابلو

  علي اكبر  ارقند  15

  حمد بهرآسمانم

  ابولفضل تارين

  

  نوآوري در آموزش پرورش

  

  

  30/8-30/9  پوستر

  النوري شمسي، منصوره نجم الدينيمريم م  16

  

  30/15-16  پوستر  تاثير فناوري اطالعات بر آموزش و يادگيري

  حسين شمسي  17

  حامد بني اسد

بررسي وضعيت آموزشي و تربيتي دوره هاي مهارتهاي حرفه اي 

  پسران و دختران كم توان ذهني استان كرمان

  

  

  30/8-30/9  پوستر

  مهديه يوسفي پور  18

  فاطمه ابراهيمي شاه آبادي

فروضات الگوي تربيت معلم اسالمي با تاكيد بر تفسير عرفاني م:  

  قرآن مجيد خواجه عبداهللا انصاري

  30/8-30/9  پوستر

بررسي نقش و جايگاه معلم درايجاد وتقويت فرهنگ اسالمي در   علي اعظم پور  19

  مدارس

  

  30/10-30/11  پوستر

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 پوستر بصورت  پـذيـرش مقـاالت

نوع   عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  پذيرش

بازه زماني نصب 

  در تابلو

رابطه بين هوش هيجاني و حمايت اجتماعي با رضايت از زندگي   افسانه محمدابراهيمي   20

  معلمان

  30/8-30/9  پوستر

  

21  
  

  

  بتول تهامي پور

آموزش علوم تجربي درتربيت معلم و بررسي وضعيت 

تاثير آن در تحققشايستگي اجتماعي و پژوهشي 

  دانشجو معلمان

   

  پوستر

  

30/9-30/8  

  

22  
  

  

  بتول مهدي زاده

نقش معلم در توسعه فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي 

  جامعه

  

  30/9-30/10  پوستر

 بررسي تشكلهاي دانشجويي و ضرورت نقش آنها در  سمانه پيرمرادي  23

  توسعه مبحث علمي در دانشگاه فرهنگيان

  30/9-30/10  پوستر

  

  

  

  

  

  



  

  

 پوستر بصورت  پـذيـرش مقـاالت 

نام و نام خانوادگي   رديف

  نويسندگان

نوع   عنوان مقاله

  پذيرش

بازه زماني نصب 

  در تابلو

  مهدي محمد حسني پور  24

  

  30/9-30/10 پوستر  رسالت معلم در توسعه فرهنگ شهروندي

مهسا  بازرگاني  ن محمديرضوا  25

احمدآبادي   يزداني باختريراحله 

  كوهي ريحانه ميرشكاري

  

بررسي مسئوليت پذيري اجتماعي دانشجويان دانشگاه 

  فرهنگيان

  30/9-30/10  پوستر

  

26  
  

  مهديه رضايي پور اناري

  فرزانه محمودي ميمند

  نجمه پورغالمي ميبدي

  

  اني دانش آموزاننقش معلم در ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخو

  30/9-30/10  پوستر

  اسما بني اسد  27

  اديبه برشان

  محمد بني اسد

شايستگي و مهارتهاي مورد نياز معلمي در تربيت 

  فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي دانش آموزان

  30/9-30/10  پوستر

  ليلي مهدوي  28

  اميد عبداهللا زاده

  14-15  پوستر  ضرورت شايستگي معلم در امر تعليم و تربيت

  



  

  

 پوستر  بصورت  پـذيـرش مقـاالت

نام و نام خانوادگي   رديف

  نويسندگان

نوع   عنوان مقاله

  پذيرش

بازه زماني نصب 

  در تابلو

  وحيد منظري توكلي  29

  صباحيمحمدجواد

  گراغاني ميالد طغرلي پور

بررسي رابطه انگيزش پيشرفت با سالمت روان دانشجويان دانشگاه 

  يرالدين طوسي كرمانفرهنگيان پرديس خواجه نص

  30/9-30/10  پوستر

30    

  محسن منوچهري نژادمحسن منوچهري نژاد

  حامد اسكندريحامد اسكندري

نقش سرمايه اجتماعي خانواده در رفتار هاي آموزشي و  نقش سرمايه اجتماعي خانواده در رفتار هاي آموزشي و  

  ))با تاكيد بر فعاليت بدني و ورزشبا تاكيد بر فعاليت بدني و ورزش( ( پرورشي دانش آموزان پرورشي دانش آموزان 

  30/10-30/11  پوستر

  

  

31  
  

  

  فهيمه پورسلطاني

  فاطمه حسيني اختيارابادي

  اكرم دشتي

  عيدهاجرس

  فاطمه سليماني

  

  ارتباط بين نقش شغل معلمي و منزلت اجتماعي

  30/9-30/10  پوستر

  رضا مسرور  32

  مهدي اميرزاده سماكوش

واكاوي علل موثر بر نقش معلم در تربيت وتوسعه فرهنگي واجتماعي 

  جامعه

  30/9-30/10  پوستر

  

  

  

  



  

  

 پوستر بصورت  پـذيـرش مقـاالت 

نام و نام خانوادگي   رديف

  نويسندگان

نوع   عنوان مقاله

  پذيرش

بازه زماني 

  نصب در تابلو

  

33  
  

  

  محمدرضا خوارزمي

ياسرحيدري 

  ارچنداني

  

  

  از ديدگاه مقام معظم رهبري) معلمان(شايستگي فرهنگي 

  30/9-30/10  پوستر

  عي اسالميواق  نقش نظام تعليم و تربيت درنهادينه كردن ارزشهايو در تربيت ديني معلم نقش  فاطمه مقدم  34

  

  30/9-30/10  پوستر

سكينه حسن پور   35

  بريجان

در چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان ،دانشگاه فرهنگيانفعاليت هاي فوق برنامه  نقشبررسي 

  

  30/9-30/10  پوستر

مرتضي رضائي   36

  كهخا

عليرضا محمودي 

 زاده صالح آباد

  سعيد روشي

  30/9-30/10  پوستر  نآموزا نقش معلم در كارافريني دانش

علي حاج كاظمي   37

  شريف آباد

  سيدحسين هاشمي

  تاثير شخصيت معلم بر سالمت روان و انگيزه پيشرفت دانش آموزان پسر

  

  30/10-30/11  پوستر

  

  



  

  

 پوستر بصورت  ـذيـرش مقـاالتپ

نوع   عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  پذيرش

بازه زماني نصب 

  در تابلو

معلم از ديدگاه امام  -بررسي معيارهاي گزينش دانشجو  عباسعلي رستمي نسب فاطمه برزگرحسيني  38

  علي عليه السالم

  30/10-30/11  پوستر

  صالح ايزدپناه  39

  سينا ميرزاده

  اي حسين خليفه

  30/10-30/11  پوستر  ي فرهنگ مطالعه نقش تربيت معّلم بر توسعه

  يمحمد رشيد، محدثه برهاني نژاد  40

  

  30/10-30/11  پوستر  البالغه نهج 31 نامهي معلم با توجه به ها يژگيو

مهديه نخعي امرودي، پروين ساالري چينه،   41

فاطمه آيت الهي، فاطمه اميني زاده، مرضيه 

  مهدي زاده 

  30/10-30/11  پوستر  بررسي ويژگي هاي مديريت جهادي در تربيت معلم

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 پوستر  بصورت  پـذيـرش مقـاالت

نوع   عنوان مقاله  م خانوادگي نويسندگاننام و نا  رديف

  پذيرش

  بازه زماني نصب در تابلو

  اسماء رضوي،طاهره خراساني  42

  نرجس رستگاري             

  بررسي نقش خالقيت معلم در كالس درس

  برفرآيند يادهي و يادگيري

  30/10-30/11  پوستر

  30/10-30/11  پوستر  تغيير نگرش در آموزش سواد رسانه اي؛تحليل فرايند   زهرا  رشك عليا، حامد سجادي، فرح بخشايي  43

  30/10-30/11  پوستر  نقش معلم در توسعه فرهنگ كتاب و كتاب خواني  فاطمه سيدي مرغكيپروين ساالري چينه،   44

  نقش مربي در پرورش حس ديني كودكان   صديقه چاهخويي اناري  45

  

  30/10-30/11  پوستر

عي دانش آموزان دوره نقش معلم در تربيت  اجتما  طيبه دهقان پور    46

  ابتدايي 

  30/10-30/11  پوستر

در ترويج و انتقال )پايه سوم تا ششم (بررسي نقش دوره ابتدايي   سيد حشمت روح االميني، عباس ضياءالديني  47

فرهنگ جهاد ،ايثار وشهادت براساس تحليل محتواي كتابهاي 

  درسي  فارسي ،قران ،مطالعات اجتماعي و هديه هاي آسماني

  30/10-30/11  سترپو

  

  



  

  

  

 پوستر  بصورت  پـذيـرش مقـاالت

نوع   عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  پذيرش

بازه زماني نصب 

  در تابلو

  30/10-30/11  پوستر  تربيت معلم و توسعه مهارتهاي كار آفريني در دانشجو معلمان  فاطمه دريجاني  48

مائده صفوي،     49

 زهراطاهرنژاد

  14-30/15  پوستر  قش تربيت معلم در توسعه فرهنگ كتاب خواني و مطالعهن

  درنگي در جايگاه فقهي  مهديه غيوري، طيبه بلوردي  50

  تربيت و آموزش

  

  14-30/15  پوستر

  ابعاد، ضرورت و مفروضات تربيت معلم اسالمي  مالك افضلي، سلمان سنجري  51

  

  14-30/15  پوستر

  فاطمه بهادر  52

  لدينيفاطمه شمس ا

 خالقيت در آموزش و پرورش و دانش آموزان

  آموزش و خالقيت

  14-30/15  پوستر

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 پوستر بصورت  پـذيـرش مقـاالت 

نوع   عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  پذيرش

بازه زماني نصب 

  در تابلو

53  

معصومه زنگي - طاهره زحمتكش -رضارضايي

  مهدي مهرابيان- آبادي

سي جايگاه تربيت معلم ازمنظر سند تحول بنيادين و برر

  واقعيتهاي كنوني با نگاهي به تحول در جهان

  14-30/15  پوستر

  حمد اهللا حبيبي  54

  عوامل موثر در ثمر بخش شدن تدريس در مراكز تربيت معلم  

  30/15-16  پوستر

  14-30/15  پوستر  تهديد يا فرصت:دانش مديريتباهاي آموزشي  سازمانمواجهة   نژاد  نصيبه رحيمي، الديني اورانوس تاج  55

حديث  - بنت الهدا ابراهيمي- زهرا ضياالديني   56

 مختاري

  14-30/15  پوستر  بررسي تطبيقي وضعيت اقتصادي معلمان ايران و ژاپن

 سيمين اميري، معصومه اسفنديارپور  57

  فاطمه پور ابراهيمي 

  14-30/15  رپوست  هاي فرهنگي در تربيت معلم بررسي شايستگي

مينارهجو، فاطمه اشرف گنجويي، آرزو افضلي،   58

 فتانه درويش نژاد

بهره گيري از منظومه هاي عرفاني در توسعه فرهنگ ديني 

  معلمان دانشجو

  

  14-30/15  پوستر

  

  

  

  



  

  

 پوستر بصورت  پـذيـرش مقـاالت 

نوع   عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  پذيرش

ي نصب بازه زمان

  در تابلو

 حانيه  59

 ساالري

هاي معلم از ديدگاه جايگاه، نقش و ويژگي

  قرآن و روايات

  14-30/15  پوستر

زهرا سليماني - مريم شهسواري - احسان شهسواري  60 بررسي رابطه بين گرايش به آموزش كارآفريني و        

ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در بين دانشجو معلمان 

  م تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس دختر رشته علو

  شهيد باهنر كرمان) شماره يك(

  14-30/15  پوستر

  اكبر مهدي پور-محسن منوچهري نژاد-حامد اسكندري  61

  

هاي آن در بين دانشجو  تبيين شناخت فرهنگ و شاخص

  معلمان دانشگاه فرهنگيان

  14-30/15  پوستر

  مدي، زهرا علمدارمهنام شريفي پور، زينب پور جعفري، فاطمه اح  62

 نرگس رستگاري

مقايسه تطبيقي تمرين عملي جهت توانمند سازي حرفه 

اي دانشجو معلمان در كشورهاي آمريكا،ژاپن،فرانسه و 

  ايران

  

  14-30/15پوستر                           

  الهام  63

بداغينژادشاه  

جامعه پذيري معلم در پيشگيري از رفتار هاي پرخطردانش 

  آموز

  30/15-16  وسترپ

  

  

  

  

  



  

  

  

 پوستر يصورت پـذيـرش مقـاالت 

  بازه زماني نصب در تابلو  نوع پذيرش  عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  محمد حسين سيستاني زاده، حسين كريمي،  محمدرضا سليماني   64

  ايوب زارع 

  

 

  

  نقش تربيت معلم در اصالح الگوهاي مصرف

  

  

  30/15-16  پوستر

مريم    65

رضواني 

 بفروئي

  30/15-16  پوستر  الگوي تربيت معلم اسالمي 

  فاطمه راميار  ، محدثه حمزه  66

 

  30/15-16  پوستر  كيفيت بخشي به اموزش پيش دبستاني

  مهديه خليل يزدي  67

  مينا جمشيدي

 خاطره تقي پور

  30/15-16  پوستر  تربيت معلم وتحقق اهداف اقتصاد مقاومتي

  30/15-16  پوستر  تربيت معلم وتحقق اهداف اقتصاد مقاومتي يل يزدي، مينا جمشيدي، خاطره تقي پورمهديه خل  68

معلمي  شايستگي ومهارت هاي مورد نياز  محمد اميري مقدم،   فرزانه پورباقري  69

درتربيت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي دانش 

  آموزان

  30/15-16  پوستر

سعيدي  مرتضي  - زاده جشاري  ارسالن حسن -ابوالقاسم حقيقي   70  

 عباس بلوچ سيرگاني

توسعه ي كارآفريني در  وضرورت اهميت

  دانشجومعلمان و فرهنگيان

  30/15-16  پوستر

  

  



  

  

 پوستر  بصورت  پـذيـرش مقـاالت

  بازه زماني نصب در تابلو  نوع پذيرش  عنوان مقاله  نام و نام خانوادگي نويسندگان  رديف

  زهره محمدي     71

  

  30/15-16  پوستر  معلم در تربيت ديني نقش

 فرناز دهقاني  72

شايستگي ومهارتهاي مورد نياز معلمي درتربيت فرهنگي،اجتماعي 

  واقتصادي دانش آموزان

  

  30/15-16  پوستر

فرهنگيان   چگونگي ارتقاء سطح علمي و توانمندي هاي حرفه اي بهمن گروئي ساردو  73

  بسيجي

  

  

  30/15-16  پوستر

  


