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 سوابق تحصییل

  : ی ی آموزش ریاضی ، عنوان رساله دکت   دکت 

        Un portrait de la compréhension du concept de la fraction : Une étude exploratoire en Iran 

ی، دانشکده علوم آموزشی ، دانشگاه   2008، سال  کانادا(  –)کبک  Lavalگروه مطالعات آموزش و یادگتر

 

  : ی هارمــــــــــونیک ، عنوان پایـــــــان نامه  کارشناش ارشد ریاضیات محض در گرایش آنالتر

          Les transformation harmoniques p-valentes 

 1998کانادا(، سال   –)کبک  Laval، دانشگاه  دانشکده علوم  

 

  ی ریاضی ، دانشکده علوم ، دانشگاه فردوش مشهد، سال  1374کارشناش دبتر

 

 سوابق کاری و آموزش  

 1394-تا اکنون                                                                                    ، دروس: تدریس در دانشگاه فرهنگیان                                                           

(،  آموزش ریاضی  1آموزش ریاضی    ی ریاضی (،   مبانی آموزش ریاضی )آموزش 2)دبتر ی ریاضی  )دبتر



( ، روش ها  و فنون تد  ( ، آموزش ریاضی )آموزش ابتدانی  ریس در ریاضی )کارشناش ارشد( ، ابتدانی

  . ، تحلیل محتوای آموزشی برنامه ریزی درش در آموزش ریاضی 

   
ی

 « افزانی و توانمندسازی مدرسان آموزش ریاضی دانش» کشوری مدرس دروه بالندگ

                                                                                              1399                                                                                                                    فرهنگیان  در دانشگاه  

  
ی

                                    «افزانی و توانمندسازی مدرسان آموزش ریاضی دانش» استانی مدرس دروه بالندگ

 1397                                                                                                                    فرهنگیان  اه در دانشگ 

                                                         1397 -  تا کنون            مدرس کارگاههای آموزشی در دانشگاه فرهنگیان 

  1390-1391                                                                                                   تدریس در دانشگاه پیام نور 

                                                                                           

  دانشگاه  آموزشی  م دستیار تدریس در دانشکده علو ،Laval  2002  - 2008                           کانادا(   –)کبک 

                                                                                                                                                                     

  دانشگاه  ریاضی  یس در دانشکده علوم دستیار تدر ،Laval  1995 – 1998                         کانادا(        –)کبک 

                                                                                                                           

  همکاری با کتابخانه مرکزی دانشگاهLaval  2005 - 2006                                      کانادا(                  –)کبک 

 

                                )ستان میالد )مشهد  1371 - 1373                           مدرس ریاضی و علوم کامپیوتر ، دبتر

 

 سوابق اجرای  

  1397-تا اکنون                                                                     تهران    مدیر بخش ریاضی پردیس نسیبه                                                           

  ی و تولید محتوای آموزشی رشته آموزش ریاضی   عضو کارگروه تخصیص تامیر

 1397 – 1399                                                                 در دانشگاه فرهنگیان                                

 عضو کارگروه تخصیص ریاضی در بخش توانمندسازی و بهسازی اساتید 

    1398                             دانشگاه فرهنگیان                                                                                     

  عضو کارگروه تخصیص تولید و تدوین برنامه درش رشته آموزش ریاضی 

 1397 - 1398                                                                    در دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناش ارشد 

 ضی عضو کارگروه تخصیص تولید و تدوین برنامه درش رشته آموزش ریا 

 1397 – تا اکنون                                                              در دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناش پیوسته

  برنامه  درش رشته تولید و تدوین ریاضی در عضو کارگروه تخصیص 



 1399 – تا اکنون                                               در دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناش پیوسته آموزش ابتدانی 

  1397 - تا اکنون                                                                    97استاد راهنمای دانشجویان ریاضی ورودی  

  ، ی دانشکده علوم آموزشی  عضو کمیته اجرانی انجمن دانشجونی محققیر

                                 2003 -  2004                                                                                       کانادا(  –)کبک  Laval دانشگاه

 

 و افتخارات علیمسوابق پژوهش  

  ، آن چه در مورد  -افزانی موضویع دانش(. در دست چاپفائزه ) شیخعلیان ،؛  زهره، پندیمهدخت؛ نقیبی

 تهران. ، (مدرسهموسسه برهان ) انتشارات ، انتشارات دسه باید بدانیم )کتاب برای معلمان(هن

 ( مهدخت؛ خرسوشایه ، لیال ، آن چه در مورد مفهوم   -افزانی موضویع دانش(.  1399چمن آرا، سپیده ؛ نقیبی

 تهران.  ،(مدرسهموسسه برهان ) انتشارات انتشارات  کرس باید بدانیم )کتاب برای معلمان(،

  مهدخت؛ چمن آر ، آن چه در مورد تدریس   -افزانی تدریس دانش(. 1399ا، سپیده ؛ خرسوشایه ، لیال )نقیبی

 تهران. ، (مدرسهموسسه برهان ) انتشارات انتشارات ،  کرس باید بدانیم )کتاب برای معلمان(

 ی همایش دانش 1397دش، های هنها و مشکالت رایج دانش آموزان در فرآیند تقسیم برابر شکلبدفهیم ، اولیر

 ،   CIVILICAکشور(  های کنفرانس  تخصیص دانش)ناش   پایگاهموضویع تربیب  آموزش ابتدانی

 P-valents harmonic mappings with finite blaschke dilatation, Ann. Univ. Marie Curie-

Sklodowska, Sect. A, 53(2), PP. 9-26, 1999 

 

 ده علوم آموزشی ، دانشگاه دستیار تحقیق در دانشکLaval  2004 - 2008                            کانادا(   –)کبک                                                                                                                         

   دستیار تحقیق در دانشکده علوم ، دانشگاهLaval 1995 – 1998                                    کانادا(      – )کبک                                                                    

  برنده بورس تحصییلExemption در مقطع کارشناش ارشد 

  برنده بورس تحصییلExemption ی   در مقطع دکت 

 ه فردوش مشهددانشجوی ممتاز مقطع کارشناش دانشگا 

 


