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 .1388 -1389، تهران، رجاییدانشگاه تربیت دبیر شهید  ،رئیس گروه آموزش الکترونیکی .4

 .1377 -1382، تهران، رجایی پایه دانشگاه تربیت دبیر شهیدگروه ریاضی دانشکده علوم ت علمیئعضو هی .5

 .1374 -1377، تهران، رجایییه دانشگاه تربیت دبیر شهید پامدرس گروه ریاضی دانشکده علوم .6

 .1383 -1384رئیس انجمن ایرانیان دانشگاه ولنگنگ، استرالیا،  .7

هاي آموزشیفعالیت  

هاي طی سال رجاییدر دانشگاه تربیت دبیر شهید  ، دکتراکارشناسی ارشدهاي کارشناسی، تدریس دروس زیر در دوره

 ون.تا کن 1387از و  1382-1373

 ریشه هاي فلسفی و روان شناسی آموزش ریاضی .1

 رویکردهاي معاصر پژوهشی در آموزش ریاضی .2

 هاي آموزش ریاضینظریه .3

 اصول آموزش ریاضی .4

 1آموزش ریاضی  .5

 2آموزش ریاضی  .6

 علوم ریاضی مبانی .7

 1ریاضی عمومی  .8

  2ریاضی عمومی  .9

 معادالت دیفرانسیل .10

 محاسبات عددي .11

 1عملیات  تحقیق در .12

 مبانی احتمال .13

 1 احتمال .14

 هاي آماريروش .15

 يآمار يهاشیطرح آزما .16

  1هاي تحقیق روش .17

 2هاي تحقیق روش .18

 زبان تخصصی ریاضی .19
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 1382-1386 هايطی سال ولنگنگ استرالیادر دانشگاه تدریس دروس زیر در دوره کارشناسی 

 ریاضی عمومی .1

 آمار و احتمال  .2

 معادالت دیفرانسیل .3

هاي خاتمه یافتهطرح  

 .92، آبان ه، روابط ساختاري دانش یادگیرنده در معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دومفر، الهامینی .1

 .92دي، هاي غنیفر، الهه، ارتقاء یادگیري و دستاورد دانشجویان در ریاضی به کمک رسانهباشی، علی، امینیزعیم .2

 

 در مجالت و کنفرانس هاي داخلی و خارجی مقاالت چاپ شدهو  کتاب

 کتاب چاپ شده

 تتبدیال ،هاسري( قسمت دوم -عادالت دیفرانسیل معمولیم علی، اله، پارسیان،فاطمی، سیداحسانبنی فر، الهه،مینیا  .1

 .1391 نشر شار با همکاري انتشارات دانشگاه تفرش، ، ترجمه و تألیف،)معادالت هايو دستگاه الپالس

دیفرانسیل توابع یک  حسابقسمت اول، ، 1 فر، الهه، ریاضی عمومیمسگرانی، حمید، شاهرضایی، محسن، امینی .2

 .1391متغیره، ترجمه و تألیف، نشر شار با همکاري انتشارات دانشگاه تفرش، 

 .1387) ویژه دانشجویان فنی و مهندسی، نشر شرح، تهران، 2فر، الهه، ریاضی عمومی (امینی .3

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی

متغیر در جبر  آموزان از مفهومباشی، علی، درك و اشتباهات مفهومی دانشزعیم وند، شیما،فر، الهه، زهرهامینی .1

 .1394 هارب ،77-95صص  ،53، شماره چهاردهم سالهاي آموزشی، مقدماتی، فصلنامه نوآوري

ربیتی دانشگاه شهید تول، مجله علوماآموزان در معادله درجه کیا، خدیجه،  ارتقاء یادگیري دانشفر، الهه، کریمیامینی .2

 .1393، پاییز و زمستان 23-38، صص 2، شماره 21اهواز، دوره ششم، سال  چمران

آموزان دوره اول ، فرحبخش، شناسایی اشتباهات مفهومی دانشخمسهکیا، خدیجه، کمالیفر، الهه، کریمیامینی .3

 .1393 اییزپ ،71-92صص  ،34ه ، شمارنهمسال متوسطه در معادله درجه اول، مجله مطالعات برنامه درسی، 

ها، و روابط بین آن مثلثاتی يیادگیري دایرههاي مؤثر در فر، مریم، مؤلفهپور، بهرام، مجیديفر، الهه، صالح صدقامینی .4

 .1393، بهار و تابستان 1-19صص ، 1 دوره ششم، شمارهمجله مطالعات آموزش و یادگیري، 
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شناسی تربیتی، الپالس، فصلنامه رواندیالت مدل یادگیري معنادار دانشجویان در تب فر، الهه، بهاءلوهوره، کبري،امینی .5

 .1391، زمستان 35-44، صص 26سال هشتم، شماره 

آموزان بر هاي یادگیري دانشو سبک اضطراب ریاضیالهدایی، حسن، عبداللهی، سیدحسین، نقش فر، الهه، علمامینی .6

 .1391، تابستان 105-118 ، صص42هاي آموزشی، شماره ه نوآوري، فصلنامحساباندرس  مسائل کالمیحل 

آموزان، اي بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانشدباغ، حسین، تأثیر بازي رایانهپور، بهرام، زادهفر، الهه، صالح صدقامینی .7

 .1391، بهار 177-184، صص 3، شماره 6نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، سال ششم، جلد 

زاده فیروزآبادي، زهرا، مدل ساختاري دانش یادگیرنده بر اساس طراحی پور، بهرام، صباغفر، الهه، صالح صدقامینی .8

 .1390، پاییز و زمستان 79-97، صص 1، شماره 1اهداف آموزشی، مجله مدلسازي پیشرفته ریاضی، دوره 

ادگیري ریاضی، نشریه علمی یتکنولوژي در نژاد ترکمانی، فاطمه، نقش پور، بهرام، ولیفر، الهه، صالح صدقامینی .9

 .1390، تابستان 265 -272، صص 4، شماره 5پژوهشی فناوري آموزش، سال پنجم، جلد 

ل ساخت آزمون معتبر و پایاي تفکرهندسی بر اساس سه سطح اوپور، بهرام، باقري، نیره، فر، الهه، صالح صدقامینی .0

 .1389، زمستان 111-125، صص 4گیري تربیتی، سال اول، شماره زهاندا پژوهشی علمی ، فصلنامههیلینظریه ون

 پور، بهرام، ساخت، اعتباریابی و رواسازي پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی، فصلنامهفر، الهه، صالح صدقامینی .11

 .1389، پاییز 97-110، سال چهارم، شماره دهم، صص هاي آموزشی ایرانانجمن پژوهش، هاي آموزشیپژوهش در نظام

 

12. Aminifar, E., Alipour, M. (2014). Developing an Item Bank for Homogeneous Second Order 

Differential Equations by Calibrated Items. European Journal of Educational Sciences, 

1(2), 161-170. 

13. Aminifar, E., Aqili. N. & Zaeembashi, A. (2012). The Structural Relationships between 

Conceptual and Procedural Knowledge in Differential Equations. Quarterly Journal of 

Research on Issues of Education, 28, 5-24. 

14. Aminifar, E. & Zaeembashi, A. (2011). Improving Students Learning and Achievement in 

Mathematics by Using Smartboard. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 

5(14), 91-98. 

15. Aminifar, E., Porter, A., Caladine, R. & Nelson, M. I. (2007). Creating Mathematical 

Learning Resources - Combining Audio and Visual Components.  ANZIAM Journal 

(EMAC2005), 47, C934-C955, accessed 30/07/07, 

http://anziamj.austms.org.au/V47EMAC2005/Aminifar/home.html. 

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3251&Name=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A
http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3251&Name=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A
http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3251&Name=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A
http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=3251&Name=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%A0%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A
http://anziamj.austms.org.au/V47EMAC2005/Aminifar/home.html
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علمی ترویجی و سایر مقاالت چاپ شده در مجالت  

اي مؤثر در ارزشیابی آموزشی، فصلنامه علمی ترویجی اي: شیوهپذیر رایانهپور، محمد، آزمون تطبیقفر، الهه، علیامینی .1

 کارافن، در مرحله چاپ.

کارگیري متغیر، فصلنامه علمی بهآموزان در وند، شیما، اشتباهات مفهومی دانشفر، الهه، زهرهباشی، علی، امینیزعیم .2

 ترویجی کارافن، در مرحله چاپ.

 

خارجی و هاي داخلیمقاالت چاپ شده در کنفرانس  

لی ، هفتمین همایش مايرویه و مفهومی دانش با خطا و مفهومی اشتباهات ارتباطفر، الهه، امیري، محسن، امینی .1

 .1394آموزش، ایران، 

 تحصیلی بر پیشرفت تفکر هايمهارت فردي متغیر با استدالل و اثبات نقش ه، فراتحلیلاله ،فرلقا، امینیدودانگه، مه .2

 .1393ریاضی، سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، 

رانس سیزدهمین کنفاحتمال شرطی،  مبحث اشتباهات مفهومی دانشجویان درشناسایی الهه،  ،فرربانی، ساناز، امینی .3

 .1393آموزش ریاضی، 

مایش اي جدید در آموزش ریاضی، سومین هفر، الهه، آشنایی با علوم عصبی به عنوان زمینهن، امینیزاده، امیبخشی .4

 .1393آوران با محوریت بهسازي و توسعه با آموزش، ایران، مجازي ره

ت آوران با محوریآموزان در کار با لگاریتم، سومین همایش مجازي رهفر، الهه، مشکالت دانشارجمند، مریم، امینی .5

 .1393بهسازي و توسعه با آموزش، ایران، 

 .1392 ، تهران، ایران،همایش ملی آموزشپنجمین  ،ايپذیر رایانهساختار آزمون تطبیقفر، الهه، کثیر، حسین، امینیآل .6

 زدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، سمنان، ایران،دوانماد تساوي، ، فرحبخش، کمالیفر، الهه، امینیکیا، خدیجه، کریمی .7

1391. 

 و اول درجه يمعادله حل در آموزاندانش مفهومی اشتباهات، بخش، فرحالیفر، الهه، کمکیا، خدیجه، امینیکریمی .8

 .1391، تهران، ایران، همایش ملی آموزشچهارمین ، خط يمعادله

بازي اریگامی،  هیلی ومید، تجسم هندسی در سطوح تفکر هندسی ونح فر، الهه، مسگرانی،پور، شقایق، امینیشریف .9

 .1390، تهران ،ایران، 1404اولین همایش آموزش در ایران 
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بندي اهداف آموزشی، دهمین فر، الهه، احمدلو، لیال، کاردان، احمد، تولید شبکه دانش یادگیرنده بر اساس سلسلهامینی .10

 .1389یران، همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی تربیت معلم)، تهران، ا

یابی پور، بهرام، تولید محتواي الکترونیکی بر اساس مدلفر، الهه، کاردان، احمد، صالح صدقاحمدلو، لیال، امینی .11

 .1389ان، ساختاري، دهمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی تربیت معلم)، تهران، ایر

یکی، یابی ساختار دانش یادگیرنده در تولید محتواي الکترونرام، عقیلی، نرگس، مدلپور، بهفر، الهه، صالح صدقامینی .12

 .1389لکترونیکی، تهران، ایران، المللی یادگیري و آموزش ادومین کنفرانس بین

 همگن مرتبه دوم بر لیفرانسیمعادالت د یکیکترونال يمحتوا نیتدوفر، الهه، باشی، علی، امینیعقیلی، نرگس، زعیم .13

 .1389المللی یادگیري و آموزش الکترونیکی، تهران، ایران، ، دومین کنفرانس بین محتوا-ساس جدول هدفا

فر، الهه، طراحی و ارزشیابی اهداف آموزشی معادالت دیفرانسیل همگن مرتبه باشی، علی، امینیعقیلی، نرگس، زعیم .14

 . 1389ی، مازندران، ایران، دوم جهت تولید نرم افزارآموزشی، یازدهمین کنفرانس آموزش ریاض

ي اول به منظور طراحی فر، الهه، کاردان، احمد، احمدلو، لیال، ارزشیابی اهداف آموزشی معادالت دیفرانسیل مرتبهامینی .15

 .1389، تهران، ایران، هاي نوین آموزشیهمایش ملی روشمحتواي الکترونیکی، 

 وران کنفرانس)ت دائ(شناخته شده به عنوان مقاله برتر به تشخیص هی

همایش ملی افزار، پیشرفت تحصیلی در ریاضی با استفاده از درس فر، الهه،حمید، امینی حسین، مسگرانی، مرتضوي، .16

 .1389، تهران، ایران، هاي نوین آموزشیروش

 مفاهیم وزشی در یاددهی و یادگیريتأثیر تکنولوژي آم شهرناز، فر، الهه، بخشعلی زاده،قیصري گودرزي، سارا، امینی .17

 .1389، تهران، ایران، هاي نوین آموزشیهمایش ملی روشریاضی، 

اي در پیشرفت تحصیلی ریاضی افزارهاي رایانهحسین، تأثیر درس مرتضوي، حمید، مسگرانی، فر، الهه،امینی .18

 .1388موزش الکترونیکی، تهران، ایران، آالمللی یادگیري و آموزان، اولین کنفرانس بیندانش

 ت داوران کنفرانس)ئشده به عنوان مقاله برتر به تشخیص هی (شناخته

با برنامه درسی ریاضی دانشگاه و   CASررسی اثر تلفیقزاده، شهرناز، ببخشعلی فر، الهه،قیصري گودرزي، سارا، امینی .19

ران: در ای عالیارائه راهکارهاي مناسب، نهمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی آموزش 

 .1388ها و چشم اندازها)، تبریز، ایران، چالش

20. Aminifar, E. & Bahiraey, D., 2010, ‘Online Learning and Teaching at Higher Education’, in 

Proceedings of ED-MEDIA 2010-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & 

Telecommunication, Toronto, Canada, pp.410-418. 
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21. Aminifar, E. & Valinejad, F., 2010, ‘Use of NEWGRAPH Educational Software to Improve 

Classroom Teaching’, in Proceedings of ED-MEDIA 2010-World Conference on Educational 

Multimedia, Hypermedia & Telecommunication, Toronto, Canada, pp.3248-3254. 

22. Aminifar, E., 2010, ‘Online Learning Resources to Mathematical Problems: Do They Work?’, in 

Proceedings of Second National Conference on Modern Instructional Methods, Tehran, Iran. 

23. Aminifar, E. & Caladine, R. 2009, ‘Learning with Real-Time Rich Media Technologies’, 

International Conference on E-Learning and Teaching, Tehran, Iran. 
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راهنمایی شده کارشناسی ارشدهاي نامهپایان  

امه نپایان بیگی، عین اله، استفاده از نقشه مفهومی در کاهش اشتباهات مفهومی دانش آموزان در معادله درجه دوم،قره .1

 .1395کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، شهریور 

سی نامه کارشناآموزان در مبحث زوایاي مثلثاتی، پایانتباهات مفهومی دانشقربانی، مهدي،نقش پویانمایی در کاهش اش .2

 .1394اسفند ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، 

ی نامه کارشناسهاي جعبه و مهره در آنالیز ترکیبی، پایانآبادي، محمد، اشتباهات مفهومی در شمارش مدلزنگنه قاسم .3

 .1394شهید رجایی، تهران، مهر ارشد دانشگاه تربیت دبیر 

نامه ، پایانآموزاننقش تجسم بر مبناي علوم عصبی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه ریاضی دانشرویانی، زینب،  .4

 .1393کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، دي 

اه نامه کارشناسی ارشد دانشگاسخ، پایانآموزان پایه هفتم در حل مسائل بازپنجفی، هادي، بررسی تفکر واگراي دانش .5

 .1393تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، مهر 

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید پایان ها،آموزان در همنهشتی مثلثخطاهاي دانش صباغی، زهرا، .6

 .1393رجایی، تهران، مهر 

ید نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهی، پایانربانی، ساناز، اشتباهات مفهومی دانشجویان در احتمال شرط .7

 .1393رجایی، تهران، شهریور 

نامه آموزان، پایانتأثیر الگوي تعمیمی بر مبناي علوم عصبی بر پیشرفت و نگرش ریاضی دانش زاده، محمدامین،بخشی .8

 .1393کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، شهریور 

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر پایانمثلثات،  یادگیري بر ریاضی سازيمدل سادات، تأثیرمرضیه هی،امیرشا .9

 .1392 بهمنشهید رجایی، تهران، 

نامه پایانهاي لگاریتم، دوم متوسطه در مورد ویژگیسال آموزان دانشمفهومی مریم، بررسی اشتباهات ارجمند، تابع .10

 .1392اه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، بهمن کارشناسی ارشد دانشگ

نامه پایان ،ايرویه و دانش مفهومیهیلی و نظریه ون، مدل دوبعدي اشتباه مفهومی و خطا بر اساس امیري، محسن .11

 .1392 بهمن، تهران، رجاییکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 

نامه کارشناسی ، پایانمساحت اشکال هندسی و اشتباهات آنان در آموزان از ارتفاعکشاورز باحقیقت، زهرا، درك دانش .12

 .1392 ، تهران، مهررجاییارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 
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نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت آموزان از مفهوم متغیر در جبر، پایانوند، شیما، اشتباهات مفهومی دانشزهره .13

 .1392 ، تهران، مهررجاییدبیر شهید 

نامه ، پایانافسونر-ي ثابت و نیوتنبه روش نقطه حل عددي معادالت غیرخطی ازدانشجویان  دركمجتبی،  ینی،عابد .14

 .1392 ، تهران، مهررجاییکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 

نامه پایان منظور توسعه بانک سؤال،شده معادالت دیفرانسیل همگن مرتبه دوم بهپور، محمد، طراحی سؤاالت مدرجعلی .15

 .1392 ، تهران، مهررجاییکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 

اي معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه اول با استفاده از پذیر رایانهکثیر، حسین، توسعه بانک سؤال آزمون تطبیقآل .16

 .1392 ، شهریور، تهرانرجایینامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید شده، پایانسؤاالت مدرج

نامه کارشناسی ارشد پایان ري ریاضی،هاي شخصیتی در یادگیدزفولی، ناهیدالسادات، فراتحلیل نقش ویژگی امامیان .17

 .1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، اسفند 

د مه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاناپایان ریاضی، پیشرفت تحصیلیاثبات در استدالل و لقا، فراتحلیل نقش مه دودانگه، .18

 .1391اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، اسفند 

یت نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ترب، پایانآموزاناشتباهات دانش شناسایی زهرا، روند درك مفهوم زاویه و تیموري، .19

 .1391، تهران، بهمن رجاییدبیر شهید 

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت، پایانمنظور ارتقاء یادگیريبهحاد اتّّاشتباهات مفهومی شناسایی شایان، سحر،  .20

 .1391، تهران، بهمن رجاییدبیر شهید 

نامه کارشناسی ، پایانرجه اول به کمک شناسایی اشتباهات آندآموزان از معادله کیا، خدیجه، تثبیت درك دانشکریمی .21

 .1391همن ، تهران، برجاییارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 

ید نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شه، پایانیمثلثات دایره آموزان دریادگیري دانش فرآیند فر، مریم،مجیدي .22

 .1391، تهران، بهمن رجایی

نامه کارشناسی ارشد پذیر، پایانصالحی، مصطفی، تخمین سطح توانایی دانش یادگیرندگان بر اساس آزمون تطبیق .23

 .1391، تهران، فروردین رجایییت دبیر شهید دانشگاه ترب

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آموزان، پایاني تفکر هندسی دانشاریگامی بر توسعه پور، شقایق، نقش بازيشریف .24

 .1390، تهران، مهر رجاییتربیت دبیر شهید 

نامه ی، پایاناهداف آموزش یابیرزشاو اجرا  ،یبر اساس طراح رندهیادگیدانش  یمدل تجرب زاده فیروزآبادي، زهرا،صباغ .25

 .1389، تهران، دي رجاییکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 
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انش احمدلو، لیال، طراحی سلسله مراتبی قطعات آموزشی براي محیط یادگیري الکترونیکی بر اساس مدل ساختاري د .26

 .1389، تهران، دي رجایی شهید نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیریادگیرنده، پایان

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ها، پایانحل معادالت دیفرانسیل به روش سري یابی ساختارياله، مدلنژاد، فضلکالنتري .27

 .1389، تهران، دي رجاییتربیت دبیر شهید 

ربیت ارشد دانشگاه ت اسینامه کارشنبهاءلوهوره، کبري، مدل نقشه شناختی یادگیرنده در بحث تبدیالت الپالس، پایان  .28

 .1389، تهران، آذر رجاییدبیر شهید 

نامه ي دانش یادگیرنده در بحث معادالت دیفرانسیل خطی همگن مرتبه دوم، پایانعقیلی، نرگس، مدل ساختاري شبکه .29

 .1389، تهران، مهر رجاییکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 

 هاي برتر دانشجویینامهتاز در دومین جشنواره پایاننامه مم(شناخته شده به عنوان پایان
 )رجاییدانشگاه تربیت دبیر شهید  

 

نامه یابی معادالت ساختاري دستگاه معادالت دیفرانسیل و تولید محتواي الکترونیکی آن، پایانداداشی، علی، مدل .30

 .1389، تهران، شهریور رجاییکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید 

نامه هیل، پایاني، نیره، ساخت، پایاسازي، رواسازي و هنجاریابی آزمون سطوح تفکر هندسی بر اساس تئوري ونباقر .31

 .1389کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، شهریور 

شگاه امه کارشناسی ارشد داننآموزان، پایانوي انگیزه و پیشرفت ریاضی دانشدباغ، حسین، تاثیر بازي آموزشی رزاده .32

 .1389، تهران، تیر رجاییتربیت دبیر شهید 

نامه کارشناسی ارشد آموزان، پایانافزار بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشمرتضوي، حسین، تأثیر درس .33

 .1389، تهران، تیر رجاییدانشگاه تربیت دبیر شهید 

دوگانه، اي دانشجویان از انتگرالپیوتري بر دانش مفهومی و رویههاي جبري کامقیصري گودرزي، سارا، تأثیر سیستم .34

 .1389، تهران، خرداد رجایینامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید پایان

نامه آموزان از تئوري گراف، پایانافزار آموزشی نیوگراف بر درك مفهومی دانشنژاد ترکمانی، فاطمه، تأثیر نرمولی .35

 .1388، تهران، آبان رجایید دانشگاه تربیت دبیر شهید کارشناسی ارش

 هاي برتر دانشجویینامهولین جشنواره پایانانامه برجسته در (شناخته شده به عنوان پایان
 )رجاییدانشگاه تربیت دبیر شهید  

 

هاي با سبک آموزان سال سوم ریاضی فیزیکعبداللهی، حسین، بررسی اثربخشی حافظه فعال و اضطراب ریاضی دانش .36

 ،رجایینامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید متفاوت یادگیري بر عملکرد حل مسائل کالمی حسابان، پایان

 .1388تهران، مهر 
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 هانشریات و کنفرانس مقاالت هاي کارشناسی ارشد،نامهپایانداوري 

 .رجایی، دانشگاه تربیت دبیر شهید نامه کارشناسی ارشدپایان .1

ریزي درسی و پژوهشی برنامه هریزي، مؤسسامههاي آموزشی، سازمان پژوهش و برنژوهشی نوآوريپ-علمی هنامفصل .2

 هاي آموزشی.نوآوري

 .انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،ایران یمطالعات برنامه درس فصلنامه .3

 .رجایینشریه فناوري آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید  .4

 .1394، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت هفتمین همایش ملی آموزش .5

 .1393ششمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت  .6

 .1392مین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت جپن .7

 .1391د ، خردارجایی، دانشگاه تربیت دبیر شهید ملی روانشناسی تربیتی اولین همایش .8

 .1391، اردیبهشت رجاییچهارمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید  .9

 .1390 بهمن ،تهراندانشگاه  ،یکیو آموزش الکترون يریادگی یالمللنیکنفرانس ب نیومس .10

 .1390، اردیبهشت رجاییسومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید  .11

 .1389، اسفند رجاییشهید  تربیت دبیر، دانشگاه معلم برنامه درسی تربیت شیهما نیدهم .12

 .1389آذر  ر،یرکبیام یدانشگاه صنعت ،یکیو آموزش الکترون يریادگی یالمللنیکنفرانس ب نیدوم .13

 .1389، اردیبهشت رجاییشهید  تربیت دبیر دانشگاه ،یآموزش نیهاي نوروش یمل شیهما .14

هاو نشست عضو کمیته علمی  

 .1394آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت هفتمین همایش ملی  .1

 .1394رئیس کارگروه تخصصی آموزش الکترونیکی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت  .2

ر د همراه الکترونیکی ابزارهاي ویژهبه جدید هايفناوري کاربرد زمینه در پژوهش ملی سمینار نشست رئیس .3

 .1393دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اسفند کمیسیون ملی یونسکو و ري، یادگی و یاددهی فرآیندهاي

 .1393ششمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت  .4

 .1392، اردیبهشت رجاییپنجمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید  .5

 .1391، خرداد رجاییبیر شهید ، دانشگاه تربیت دملی روانشناسی تربیتی اولین همایش .6

 .1391، اردیبهشت رجاییهمایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید چهارمین  .7
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 .1391، اردیبهشت رجاییسرگروه کمیته آموزش از راه دور چهارمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید  .8

 .1390دیبهشت ، اررجاییسومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید  .9

 .1389، اسفند رجاییشهید  تربیت دبیر دانشگاهبرنامه درسی تربیت معلم،  شیهما نیدهم .10

 .1389، دي 4رسطح منطقه هاي پیشگیري از آن دراه هاي اجتماعی واولین همایش زنان و آسیب .11

 .1389هاي آموزشی، ریزي درسی و نوآوريعضو کمیته تخصصی ریاضی مؤسسه پژوهشی برنامه .12


