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عنوان مقاله

نویسنده /نویسندگان

نوع ارائه
مقاله

فهرست مقاالت برای ارائه بهصورت سخنرانی
1
2

فاروق یزدانستا

بررسی تأثیر سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز با توجه به نقش

مریم رسولیان

میانجی رضایت شغلی

ابراهیم محمدحسینی

موبایلی شدن روابط انسانی؛ تأثیر رسانه موبایل (تلفن همراه) بر روابط انسانی

امیر مرادی
3

الهام رحمانی
خالد عزیزی

4
5
6
7

خانوادگی و روابط زناشویی آنها

ایران حسن زاده

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی

فاروق یزدانستا

معلمان ابتدایی شهر بوکان

عطا اهلل آزاده

شناسایی مشکالت مربوط به روابط معلم -دانشآموز از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی :یک

رزگار محمدی

مطالعه پدیدارشناسی

پریوش محمدی قشالق

بررسی تأثیرآموزش پیشدبستانی بر مهارتهای کالمی و ارتباطی دانشآموزان پایه اول از

رازاوه پیروت زاده

دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهاباد

جمال شریفآذر

بررسی تأثیر رسانه بر آسیبهای ارتباطات انسانی

رحمانی ،سیف اهلل
8

نمودشناسی تجربهی عضویت دبیران در شبکههای اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی

مرادپور ،جمال
عزیزی ،رشاد

معرفی مدلی مفهومی از کالس حامی روابط اجتماعی کالس به مثابه الگویی برای آموزش
مطالعات اجتماعی

سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی

سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی

جشمید شاه محمدی
9

گالویژ رسولی
فاروق یزدان ستا

پیشبینی اثربخشی معلمان با توجه به بهزیستی عاطفی و مولفههای سکوت سازمانی

سخنرانی

رویا صبرآور
حسن غریبی
چنگیز رستمی
11

معصومه علیزاده
چنور حیدر زاده

بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی اندیشه – کنش با رفتار ضد اجتماعی
معتادان

سخنرانی

سید مهدی حسینی
سیدمهدی حسینی مهدی آبادی
11

چنگیز رستمی
سمیرا غالمی کنشتی

پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس آلکسی تایمیا

چنور حیدر زاده

1

سخنرانی

حسن حسن زاده
ناصر میر سپاسی
12

ابوالحسن فقیهی
رضا نجف بیگی

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی نظام آموزش و بهسازی مدیریت منابع انسانی
در بخش دولتی ایران و ارائه اصالحاتی برای قانون مدیریت خدمات کشوری

سخنرانی

محمد علی افشار کاظمی
حسن غریبی
چنگیز رستمی
13

معصومه علیزاده
چنور حیدر زاده

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی نظام آموزش و بهسازی مدیریت منابع انسانی
در بخش دولتی ایران و ارائه اصالحاتی برای قانون مدیریت خدمات کشوری

سخنرانی

سید مهدی حسینی
14
15
16
17
18
19

سید یاسین حسینی

بررسی روابط انسانی در آسیبهای حاشیهنشینی ناشی از مهاجرت بیرویه و ارتباط آن با

کیومرث خزلی

مقوله امنیت

خبات ملکی
یحیی یاراحمدی
خبات ملکی

اثربخشی آموزش مفاهیم امیددرمانی بر تابآوری و حمایت اجتماعی ادراک شده

یحیی یاراحمدی

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان سنندج

سیدزاده سروه

بررسی رابطه سبک رهبری و استرس شغلی آموزگاران با توجه به نقش میانجی مهارتهای

ابراهیم محمدپور

ارتباطی مدیران شهرستان بوکان

زهرا کاظم پور

رابطه بین فرسودگی شغلی با ویژگیهای شخصیتی در بین کارکنان ادارات مرکزی بانک

سید مرتضی نوربخش

ملی ایران (شهر تهران)

سردار فتوحی
لقمان احمدی پور

21

سروه سلیمانی
چیمن مصطفی پور
لقمان احمدی پور

21

ضرورت و تبیین آموزش مفاهیم امیددرمانی بر تابآوری مددجویان کمیته امداد

سروه سلیمانی
چیمن مصطفی پور

زوال مطالبات مدنی در دامن نخبههای تکین (مطالعۀ موردی :پنج نخبۀ کُرد متقاضی کار در
شبکههای مجازی)
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اعتماد در روابط بین فردی ،گرایش به رفتارهای
مطلوب اجتماعی و احساس کفایت اجتماعی در دانشجویان
اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اعتماد در روابط بین فردی ،گرایش به رفتارهای
مطلوب اجتماعی و احساس کفایت اجتماعی در دانشجویان

سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی

سیف اهلل رحمانی
22

فتاح استوار

تعیین رابطه حمایت اجتماعی و تعارض والد نوجوان با بحران وجودی نوجوانان

سخنرانی

فرزاد شریفی چالگه
23
24

عدالت کریمیان

اثربخشی مشاوره راهحلمدار (با تأکید بر حل تعارض و مدیریت بحران) بر کاهش خشونت

ارسالن ابراهیم زاده

خانوادگی زوجین شهرستان بوکان

حسین خوش نظر

آسیبشناسی پژوهش اساتید دانشگاه در ارتباط با مدیریت دانش

2

سخنرانی
سخنرانی

رفیق حسنی

(مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسالمی منطقه )2

فردین عبداللهی
فردین باتمانی
25
26

گیتی حسینی

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی شناختی با بهزیستی روانشناختی کارکنان مراکز بهزیستی شهر

شهنام ابوالقاسمی

کرمانشاه

لقمان احمدی پور

اثربخشی آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر تعهد و صمیت زناشویی ،دانش و نگرش

سید بهاالدین کریمی

جنسی در زوجین

سخنرانی
سخنرانی

محمد خسروی
27

فاروق یزدانستا

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد معلمان با توجه به نقش میانجی اخالق حرفهای

سخنرانی

بهاالدین رحمانی
28
29
31
31
32

مظهر بابایی

واکاوی خوانش انتقادی تربیت سنتی از تربیت مدرن با نگاهی آسیبشناسانه به مثابه گامی

فرانک سفید بنی

در گسترش روابط انسانی

مظهر بابایی

سخنرانی

واکاوی آسیبشناسانه ی روابط در فضای مجازی ( نگاهی تربیتی -منطقی)

سخنرانی

مظهر بابایی

بررسی میزان استفاده از مؤلفههای روابط اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان

سخنرانی

نسیم تمجیدی

بررسی تأثیر سبک مدیریت مدیران بر عملکرد آموزشی معلمان با توجه به نقش میانجی

فاروق یزدانستا

ساختار سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان سقز

هانیه صیرفی نفیس

نقش ویژگیهای رضایت زناشویی در پیشبینی اختالل رسانه اجتماعی در کارکنان رسانه

آدیس کراسکیان

ملی

سیف اهلل رحمانی

رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری در دانش آموزان دوره اول

آیدا مرادی

دبیرستانهای شهرستان کامیاران

فرانک سفید بنی

سخنرانی
سخنرانی

فهرست مقاالت برای ارائه بهصورت پوستر
33

پوستر

جمال سوره
34

حسن بیننده

پیشینی تحول سازمانی براساس کارآفرینی در مدیران و کارکنان شرکت های تعاونی

پوستر

رحمان مرادی
35
36
37
38

رفیق حسنی
حسین خوش نظر

آسیبشناسی رابطه بین فرهنگ و هویت با یادگیری حرفهای دانشآموزان

حسین خوش نظر

آسیبشناسی اثرات استفاده از ماهواره بر اختالل افسردگی در دانشآموزان مقطع متوسطه

فردین عبداللهی

اول

سید یاسین حسینی

بررسی آسیب شناسی روابط انسانی در سبک زندگی جوانان 15 -29ساله شهر مریوان و

سید صالح الدین کهنه پوشی

عوامل مؤثر بر آن

شادیه کریمی

مقایسه سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابلهای در زوجین دارای سازگاری زناشویی باال و

زینب خانجانی

پایین

3

پوستر
پوستر
پوستر
پوستر

