
 

24 

 

 

 

 هاي سمیناربندي برنامهزمان
 مهر 27عصر سه شنبه  

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

 روش تدریس آمار با همکاري معلمان 17:00 -20:00

  علی رجالی
(با همکاري جمعی از 

 )معلمان اصفهان

کارگاههاي 
 تخصصی

 

 

 

 مهر 28صبح  چهارشنبه 

 8:00-8:45مراسم افتتاحیه 

 مکان ائه دهندهار عنوان ساعت ارائه

10:00- 8:45 The different types of statistical questions within 
the statistical enquiry cycle and their purpose Pip Arnold  پنل A 

00:10-15:10 استراحت  

 محمد خراشادي زاده آموزش نرم افزار در مدارس 10:15 – 12:15
کارگاههاي 
 تخصصی

10:50 – 10:15 
آیا آموزش احتمال (مقدماتی،نظریه، کاربرد) مقامی در خور و مبنایی 

 ما دارد؟ )ه هاي آموزشی دانشگاهی (مدرسه ايدرست در برنام

محمد قاسم وحیدي 
 اصل

 زهرا گویا و ضرورت ارتقاي سواد کمی در جامعه 19گیري کوید همه A 11:25 – 10:50پنل 

 علی دست برآورده موزش مفاهیم آماري و احتمالیسازي در جهت آانیمیشن 11:25 – 11:50

 نصراله ایران پناه هاي درسی آماريآموزش پروژه 11:50 – 12:15
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 مهر 28عصر چهارشنبه  

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

15:15 – 14 Civic Statistics: Conceptualization of a new 
perspective on statistical literary Joachim Engle  پنل A 

15:15 - 30:15استراحت   

17:30 – 15:30 
 میزگرد آموزش آمار دانشگاهی

 (رئیس جلسه: رحیم محمودوند)
میزگردهاي 
 تخصصی

16:05 – 15:30 
کم و کیف آموزش آمار و احتمال در دوره هاي اول و دوم آموزش 

 متوسطه

 عبدالحمید رضائی 
 رکن آبادي

 Aپنل 
16:30 – 16:05 

) به  3تحلیل محتواي مباحث شمارش و احتمال کتاب ریاضی و آمار (
 کراتول –روش اندرسون 

 ابوذر نخعی مطلق

17:05 – 16:30 
هاي دانش آموزان دختر پایه یازدهم رشته ریاضی از شناسایی بد فهمی

 نمودارهاي میله اي و بافت نگار
 احسان بهرامی سامانی

 آرزو ملکی دبیرستان در نگرش دانشجویان نسبت به آمار نقش رشته 17:05 – 17:30

30:17 – 45:17استراحت   

 علی رجالی هاي آموزش آماربرخی از چالش 17:45 – 18:20

 Aپنل 
 بیژن ظهوري زنگنه ضرورت توجه به تفاوت ماهیتی آمار و احتمال در شروع آموزش 18:20 – 18:55
 رباب افشاري هاتصویر سازي دادهدها ونبایدها در بای 18:55 – 19:20
 فاطمه یوسف زاده هاي آن: برنامه هاي درسی وچالش2020علم داده در سال  19:20 – 19:45

 Bپنل  ارائه پوسترها  17:45 – 20:00
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 مهر 29صبح پنج شنبه 

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

 A پنل  حسین حاجی ابوالحسن هاهاي آموزش در علم دادهچالش 8:00 -9:00

 9:00- 9:15استراحت 

11:15 – 9:15 
 ايمیزگرد آموزش آمار مدرسه

 (رئیس جلسه: عبدالحمید رضائی رکن آبادي)
میزگردهاي 
 تخصصی

 سارا جمهوري آمار در تجارت: یک درس اختیاري مهارت افزا 9:15 – 9:40

 Aپنل 
10:15 – 9:40 

وین در آموزش الگوهاي خطی مقایسه دو روش تدریس سنتی ون
 رگرسیون براي دانشجویان کارشناسی

 حسن دوستی

 سید جمال میرکمالی هاي آموزشی مدیریت پایگاههاي داده براي کارشناسان آماربایسته 10:15 – 10:40

 ماه بانو تاتا آنچه که باید در آموزش آمار گفته شود 10:40 – 11:15

 11:15- 11:30استراحت 

 نکوداشت نکوداشت دکترمحتشمی برزادران 11:30 – 12:15
 12:15- 14:00استراحت 
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 مهر 29عصر پنج شنبه 

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

 A پنل  آزاده قاهري سواد آماري براي شهروندي 14:00 -15:00

00:15 - 10:15استراحت   

17:15 – 15:10 
 میز گرد سواد آماري

 جلسه: علی رجالی)(رئیس 
میزگردهاي 
 تخصصی

15:35 – 15:10 
بررسی سواد نموداري دانش آموزان دوره دوم متوسطه از نمودار جعبه 

 اي با استفاده از نظریه سولو
 آناهیتا کمیجانی

 Aپنل 

 مهدي قسوره بررسی و بهبود نامساوي ینسن در فرم احتمالی آن 15:35 – 16:00

 علی رشتبرزاده هاي آموزش آمارموزش معلمان براي بهبود چالشتربیت و آ 16:00 – 16:25

16:50 – 16:25 
ارزیابی کتاب احتمال و آمار مهندسی از دید آموزشی ومقایسه با چند 

 کتاب رایج درسی
 امیر رضا محرابی

17:15 – 16:50 
رشته علوم  11و10هاي ریاضی پایه نقدي بر آموزش آمار در کتاب

 فنی 2انسانی و ریاضی 
 سمیه گلچین

15:17 – 30:17استراحت   

 علیرضا کیامنش کاربرد آمار در آموزش وپژوهش 17:30 – 19:30
هاي کارگاه

 تخصصی

18:05 – 17:30 
آموزش محور برخط  يهاعلم داده در شرکت يهاسرفصل یسبرر

 udemy, Edx , courserهمچون 
 محسن رضاپور

 در آموزش آمارو احتمال یخیتار یعقش وقان A 18:40 – 18:05پنل 
غالمرضا محتشمی 

 برزادران
 حمید رضا نیلی ثانی )2شود( یرانکه و یراناست ا یغرد 18:40 – 19:05
 جواد طیبی یفیقدرتمند در آمار توص ي: ابزاریتونپا یسیبرنامه نو يهاتابخانهک 19:05 – 19:30

 19:30 – 20:00اختتامیه 
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  هاارائه پوسترزمانبندي 
 مهر 28عصر چهارشنبه 

 مکان ارائه دهنده عنوان ساعت ارائه

17:55- 17:45 
دوره آموزش  یاضیر یدرس يدر کتاب ها يآمار ينمودارها یگاهاج

 یعموم
 مهتاب باقري

 Bپنل 

 مینا مهرور ج فهمی آماري در ریاضی دوم دبستانک 17:55 – 18:05

 اسماعیل جزایري لو احتما یشانس يهايکوتاه بر باز ايیخچهارت 18:05 – 18:15

18:25 – 18:15 
 یاندانشجو يبرا يو مشاوره آمار یقدرس روش تحق یستدر شیوه

 رشته آمار
 یاسمن حاجی زاده

 اعظم مقدم ییپنجم ابتدا یاضیچالش درفصل آمار و احتمال کتاب ر یک یررسب 18:25 – 18:35

 مریم حق شناس  حتمالآمار و ا يیخچهبر تار يمرور 18:35 – 18:45

 منیژه صانعی طبس يآموش مدرسه ا یزياربرد آمار در برنامه رک 18:45 – 18:55
 شهرزاد جاویدي یو نقد کتاب احتمال و آمار مهندس یبررس 18:55 – 19:05

19:15 – 19:05 
 یدانشکده فن یدوره کارشناس یاندانشجو ياضطراب آمار یبررس

 دانشگاه تهران
 یديشهرزاد جاو

19:25 – 19:15 
 یلیتحص یشرفتپ يبر اساس روش حل مساله رو یادگیريروش  یرثتا

 یاندانشجو یفراشناخت هايیدر درس آمار و آگاه
 یونس زهره وند

 نادیا دولت آبادي از پیدایش تا تکامل آمار 19:25 – 19:35

19:45 – 19:35 Investigation of convex bodies in  by support 
planes 

Victor K. 
Ohanyan 

19:55 – 19:45 Density function of the distance between two 
random points in a body from $R^n$ V. Khalatyan 
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 برنامه تفصیلی نکوداشت دکتر غالمرضا محتشمی برزادران
 11:30اعت س 1400مهرماه  29پنجشنبه 

 birjand.ac.ir/respect5https://ac.  لینک ورود:

 

مدت زمان ساعت عنوانردیف
 دقیقه 11:355-11:30 قرآن  1
 دقیقه 11:405-11:35 خیرمقدم دکتر محمد خنجري صادق (عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند) 2
 دقیقه 11:455-11:40 کتر احمد خامسان (رئیس دانشگاه بیرجند)سخنرانی د 3
 دقیقه 11:5510-11:45 سخنرانی دکتر عبدالرحمن راسخ (رئیس انجمن آمار ایران)  4
 دقیقه 12:005-11:55 (رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی) احمدي زادهسید سعید رضا سخنرانی دکتر  5
 دقیقه 12:1515-12:00 لی نخبگان خراسان جنوبی)پخش کلیپ نکوداشت (بنیاد م 6

سخنرانی دکتر محسن شاه رضایی (مدیر کل تکریم و الگوسازي بنیاد ملی  7
 دقیقه 12:3015-12:15 نخبگان)

 دقیقه 12:4010-12:30 سخنرانی دکتر غالمرضا محتشمی برزادران  
 

 

 

 

 


