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 اسالم پور  محمدجواد  نام و نام خانوادگی: •

 mjeslampoor@srttu.edu      ایمیل:  •

 تخصصی يادکترمیزان تحصیالت:  •

  رشته ریاضی -دانشگاهمحل اخذ مدرك کارشناسی و رشته تحصیلی:  
 محضرشته ریاضی  -تربیت مدرسدانشگاه ه تحصیلی: محل اخذ مدرك کارشناسی ارشد و رشت

 رشته ریاضی -دانشگاه علم و صنعت ایرانمحل اخذ مدرك دکتري و رشته تحصیلی:  
 

 شغل:  •

   26پایه  استادیار مرتبه علمی:         رسمی قطعی وضعیت استخدامی:    عضو هیات علمی دانشگاهشغل: 

 گروه ریاضی -دانشکده علوم -هید رجاییدانشگاه تربیت دبیر ش -تهرانمحل کار:  
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 در دانشگاه دروس تدریس شده •

ف
دی

ر
 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 مقطع تدریس

ی
اس

شن
کار

 

لی
می

تک
ت 

یال
حص

ت
 

 √  ۳ اصول آموزش ریاضی ۱

 √  ۲ روش تحقیق ۲

 √  ۳ 2بنیاد هاي نظري حل مسئله  ۳

 √  ۱ 1بنیاد هاي نظري حل مسئله  ۴

 √ √ ۲ سمینار ۵

 √  ۳ نظریه هاي یادگیري ریاضی ۶

  √ ۴ 1ریاضی  ۷

  √ ۴ 2 ریاضی ۸

  √ 4 1جبر  ۹

  √ 4 2جبر  ۱۰

  √ ۴ نظریه اعداد ۱۱

  √ 4 3ریاضی  ۱۲

  √ 4 ریاضی عمومی ۱۳

  √ 3 1آموزش ریاضی ۱۴

  √ 3 2آموزش ریاضی ۱۵

  √ 2 ریاضیات پایه و آمار ۱۶

  √ 3 معادالت دیفرانسیل ۱۷

  √ 3 طراحی و مطالعه مسائل یادگیري و آموزش ۱۸

  √ 3 تاریخ و فلسفه ریاضی ۱۹

  √ 4 در ریاضیات و کاربردهامباحث  ۲۰

  √ 3 تحلیل محتواي کتابهاي درسی ۲۱

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 تألیف کتاب •

ف
ردی

 

 ناشر عنوان  کتاب
تاریخ انتشار 

 چاپ 
 مالحظات اسامی همکاران به ترتیب

) 1جبر (  1   - 1383 شرح انتشارات 

 نظریه اعداد 2
 

 گسترش علوم پایه
 

1382 

 

کترغافري ود  

ردکتر نیکوکا  
.  

 
 
 
 
 
 

 مقاالت چاپ شده در مجالت •

. ارزیابی درك دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه و ریحانی،ابراهیم، محمدجواد، مسعود و اسالم پور ،هادیان دهکردي     
 93پائیز  1, شماره 9جلد فناوري آموزش  نشریه علمی پژوهشیمفهومی . 

 
 کنفرانس هامقاالت چاپ شده در            •

به عنوان ابزار حل مسئله  Veeمعرفی دیاگرام ). 1389( مسعود، ریحانی،ابراهیم،،هادیان دهکردي، محمدجواد، اسالم پور  -
 .ھرانت، همایش ملی روش هاي نوین آموزشیارائه شده در اولین کنفرانس . در ریاضی

. ارائه ). بکار گیري الگوي حل مسئله به روش پولیا در شیوه هاي جبري وهندسی1394جواد، کفیل، فاطمه، (پور، محمداسالم -
 هفتمین همایش ملی آموزش، تهرانشده در 

ان ابتدایی. ). بررسی میزان توانایی طرح مساله ریاضی معلم1395، (محمد جواد اسالمپورابراهیم،  ، ریحانیمحمد فالح نسیمی -
 ، شیرازچهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضیارائه شده در 

). نقش تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضیات 1396مریم هداوند، سعید سید آقا بنی هاشمی، ( پور، محمد جواد  اسالم -
نهمین همایش ملی با نگاهی به تاریخ لگاریتم و شیوه هاي تدریس آن با استفاده از تاریخ لگاریتم، ارائه شده در 

 آموزش، تهران
بررسی یادگیري دانشجویان ریاضی از مفهوم )، 1391، ( محمدجواد ،ریحانی،ابراهیم، مسعود، اسالم پور ،هادیان دهکردي -

 .سمنان،  دوازده همین کنفرانس آموزش ریاضی. ارائه شده در حد به کمک نقشه مفهومی



ارائه شده در . ارائه شده veeابزار تسهیل کننده فرآیند حل مسئله نمودار )، 1389( ، مسعود،هادیان دهکردي، محمدجواد، اسالم پور  -
 . مازندران.در اولین همایش ملی آموزش ریاضی همین کنفرانس آموزش ریاضییازد

نقش تاریخ ریاضیات در )، 1396( سید آقا بنی هاشمی،سعید، حبیبی، ندا،، محمدجواد، اسالم پور  -
نهمین شده در.   ارائه  هی به آموزش هندسه و با استفاده از تاریخ ریاضیاتآموزش ریاضیات با نگا

 . تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.    همایش ملی آموزش
دهمین  .دبیرستان 1ت تدریس یکی از مباحث کتاب ریاضیالگویی جه) 1387پور، محمدجواد ( و اسالم یافتیان، نرگس -

 .یزدکنفرانس آموزش ریاضی. 
 

 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی: هاي هدایت شدهنامهپایانعناوین  •

 .)1395،  فاطمه کفیل (دانشجو: ارزیابی و ارزشیابی یادگیري جبر و معادله ریاضی هشتم به کمک نقشه مفهومی -
 .)1395،  محمد فالح نسیمی (دانشجو: بررسی میزان توانایی طرح مساله معلمان ابتدائی -
ین سطح یادگیري دانش آموزان پسر سال سوم ریاضی دبیرستان از مبحث مشتق توابع مثلثاتی به کمک نظریه و تعیبررسی  -

APOS( دانشجو رحیم خیراهللا زاده ).. 
 .)1396،  مریم هداوند (دانشجو:   ریاضیات بر روي مبحث لگاریتم نقش تاریخ ریاضیات در آموزش -
 .)1396،  ( دانشجو: ندا حبیبی  ي مبحث هندسهریاضیات بر رو نقش تاریخ ریاضیات در آموزش -
بررسی تاثیر آموزش مفهوم کسر بر مبناي مدل بهر در دوره هاي ضمن خدمت فرهنگیان، بر دانش محتوا و دانش پداگوژي  -

 ).1397محتواي معلمان پنجم و ششم ابتدایی (دانشجو: مریم سالمی ، 
 
 

 در کنفرانس هاداوري مقاالت  •

  علوم پایه ژوهش در آموزشاولین همایش ملی پ -
  علوم پایه دومین همایش ملی پژوهش در آموزش -

 علوم پایه دومین همایش ملی پژوهش در آموزش -
 1394هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی سال -
 . 1392دهمین جشنواره علمی و پژوهشی فرهنگیان بسیجی سال  -
 . 1395ل جشنواره علمی و پژوهشی فرهنگیان بسیجی سا زدهمیندوا -
 1394جشنواره علمی و پژوهشی فرهنگیان بسیجی سال  زدهمینیا -

 هاهمایش در برگزاري کمیته علمی •

   همایش ملی آموزش نهمینو هیات رییسه  عضو کمیته علمی -
 علوم پایه عضو کمیته علمی و هیات رییسه اولین همایش ملی پژوهش در آموزش -
 علوم پایه ش ملی پژوهش در آموزشعضو کمیته علمی و هیات رییسه دومین همای -

  
 


